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1. Introdución
“Educar é proporcionar unha formación integral que lles permita a nenos e nenas, mozos e mozas unha
formación plena e que axude a configurar a súa identidade, así como construír unha concepción da
realidade que integre á súa vez o coñecemento e a súa valoración ética e moral. Coeducar implica educar
sen diferenciar as mensaxes en función do sexo.
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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 coeducación preséntase como unha das ferramentas máis útiles e potentes para poder acabar coa
desigualdade, e a escola constitúe unha plataforma excelente para a superación dos prexuízos sexistas e
para acadar un cambio en profundidade das estruturas e das prácticas sociais non desexables, posto que
non cabe dúbida de que todo o que ocorre nos colexios e nas universidades é un reflexo do que ocorre na
sociedade, nun principio como espello e despois como reflexión de volta cara á sociedade de novo. Se
somos capaces de transmitirlle ao alumnado dos nosos centros educativos valores baseados na paz e na
igualdade, a sociedade do futuro será pacífica e igualitaria. Se non traballamos por unha verdadeira e
efectiva coeducación non conseguiremos unha verdadeira transformación da sociedade e polo tanto unha
igualdade real. Cómpre ter en conta que as aulas son tan diversas como o é a sociedade; con todo, ás
veces a diversidade, como é o caso da afectivo-sexual, aínda non se visibiliza nin se respecta, senón que
se rexeita por contravir “o correcto” e “o normal”. De aí a importancia de traballar esa diversidade desde
o sistema educativo”.
“I Plan de actuacións
para a Igualdade nos
centros educativos de
Galicia 2016-2020”

A finalidade deste Plan de Igualdade é dotar ao noso centro educativo dunha ferramenta eficaz que
permita a partires dun obxectivo xeral ( moi definido xa nos parágrafos anteriores) e cun conxunto de
medidas, procedementos e actuacións, previr e corrixir condutas contrarias á liberdade ,

igualdade e

respecto á diversidade en todos os ámbitos persoais e sociais; pretende fomentar planteamentos
cooperativos de “yo gano, tú ganas”, que configuran os pilares básicos dunha sociedade igualitaria e xusta
e

fomentando a eliminación na nosa

comunidade de estereotipos, tradicións,... que impiden e/ou

dificultan que a igualdade efectiva entre homes e mulleres sexa unha realidade. Falamos moito dela, pero
o certo é que aínda queda moito por facer. Os centros de ensino, son o espazo idóneo para previr
condutas e romper estereotipos.
Contaremos co apoio e colaboración do Claustro de profesores, así como do Departamento de Orientación
e faremos extensivas as nosas actuacións a todos os sectores da Comunidade Educativa co gallo de acadar
a maior repercusión posible no noso entorno social.

2. Contextualización normativa e do centro
O recoñecemento da situación de desigualdade que sofren as mulleres fai anos que figura nas axendas
políticas tanto a nivel internacional, como europeo e/ou nacional:
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 1979, Convención para a eliminación de todas as formas de discriminación sobre as
mulleres, Nacións Unidas;
 1995, IV Conferencia Mundial sobre as mulleres, Beijing -Recoñécese a necesidade de
implicar a todos os ámbitos da sociedade na mellora da calidade de vida das mulleres e o
recoñecemento dos seus dereitos;
 1999, Tratado de Amsterdam. A Unión Europea terá responsabilidade na promoción de
políticas de igualdade entre mulleres e homes;
 2015,Resolución do Parlamento Europeo, sobre a estratexia da UE para a igualdade entre
mulleres e homes. 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.
Este recoñecemento

acompáñase de medidas, programas e leis para a súa erradicación, que ata o de

agora non foron moi efectivas, dada a situación real que seguimos a ter.
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Normativa estatal

Normativa autonómica

Normativa do Centro

•

Constitución española de 1978

•

•

•

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de

autonomía para Galicia

educación :
Artigo 1, establece como principio da educación
“o desenvolvemento, na escola, dos valores que

Lei orgánica 6/1981, do 6 de abril, de estatuto de

Proxecto Educativo: recolle como sinal

de identidade o dereito a unha educación non

Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, sexista, plural e baseada nos valores
que aproba o texto refundido das disposicións legais democráticos.
da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de • Plan de Convivencia, as NOFC , a PXA,
•

fomenten a igualdade efectiva entre homes e

igualdade

o Plan xeral de atención á diversidade e o

mulleres, así como a prevención da violencia de

•

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a

Plan de orientación e acción titorial que

prevención e o tratamento integral da violencia de

recollen entre, outros, o dereito do alumnado

Artigo 2: o sist. educ. se orientará á consecución

xénero

a

de determinados fins, entre os que salienta:

•

coeducativa

“educación no respecto dos dereitos e liberda-

non discriminación de lesbianas, gays, transexuais,

desenvolvemento da súa personalidade nun

des fundamentais, na igualdade de dereitos e

bisexuais e intersexuais en Galicia

ambiente de convivencia, liberdade e respecto

oportunidades entre homes e mulleres (…)”.

•

mutuo ( identidade, integridade e dignidade

xénero”.

•

Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para

Lei 2/2014, do 14 de abril: igualdade de trato e a

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, que

recibir

unha

formación

que

contribúa

integral
ao

e

pleno

establece o currículo da Educ. Primaria na

persoal), incorporando á rutina do centro

a mellora da calidade educativa.

Comunidade Autónoma de Galicia

actividades que fomenten a igualdade real e

•

•

efectiva entre nenas e nenos.

Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se

establece o currículo da educación secundaria

•

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade

materia de igualdade: orientadora do centro,

medidas de protección integral contra a violencia

Autónoma de Galicia

que nestes momentos é a que posúe maior

de xénero

•

formación.

•

non discriminación e a liberdade de identidade de

cualificacións e da F.P.
•

Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de

Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a

igualdade efectiva de mulleres e homes

Protocolo educativo para garantir a igualdade, a

Nomeamento

dunha

responsable

en

xénero. Abril de 2016
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Características do centro:
O CEIP Plurilingüe Monforte

sitúase na zona norte da cidade, a carón da Rolda Mª Emilia Casas Baamonde e do Río Cabe, relativamente cerca do

centro urbano, de onde provén a maior parte do seu alumnado. Na súa contorna ten pouca veciñanza, xa que a zona está practicamente despoboada. En
contrapartida, rodéase de espazos amplos e naturais.
Impártese: 2º ciclo de E. Infantil (3 unidades) e Educación Primaria (12 unidades), estando inmerso en diversos programas de innovación educativa:
plurilingüismo, edixgal, contratos- programa, proxecta, voz natura, ...
A meirande parte do alumnado é monfortino, cunha clara minoría procedente das aldeas e parroquias, acollendo tamén alumnado doutras comunidades e
doutros países (especialmente suramericanas/os, romanesas/es e marroquís).
O nivel económico e socio -cultural das familias é moi diverso: dende un nivel moi baixiño a outras cun amplo poder adquisitivo e nivel socio- cultural;
o que permite, en certa medida, equilibrar os niveis de aprendizaxe. A nivel curricular temos unha grande diversidade.
No centro conviven distintas relixións ( católicos, musulmáns, xudeus , evanxelistas, ..), culturas e tipos de familias en harmonía, se ben algunhas delas
teñen moi arraigados certos hábitos e costumes machistas, que pouco a pouco detectamos nas actitudes dos nenos e nenas destas etnias.
A dotación do centro a nivel de espazos interiores/exteriores, servizos complementarios, equipamento e instalacións é moi boa, podendo dicir que nos
consideramos un centro afortunado xa que tanto o

edificio escolar, como as aulas e a dotacións destas, o servizo de comedor e transporte escolar e a

proposta de actividades extraescolares son bastante completos e ofrecen unha boa calidade.
A nivel pedagóxico o centro conta con profesorado especialista en todas as especialidades (EF, Música, Inglés, Relix., Pedag. Terapeut.; Audición e
Linguaxe, Francés, Depart. Orientac. ...). Se ben é certo que cada curso temos máis alumnado ANEAE , polo que necesitamos 1 mestra/e máis de PT e/ou
AL.
Temos distintos espazos de xogos que permiten ofertar opcións moi diversas ao alumnado, segundo as súas características e necesidades de lecer.
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Análise da situación do centro en relación coa igualdade de xénero, coa violencia de xénero e coa LGBTIfobia.

A nivel estatístico:
Consideramos importante partir da realidade de xénero que temos no centro para iniciar o análise da situación no centro.
a)alumnado
Ensinanza
Mulleres
Homes
Total
Totais
%
Totais
%
4º Educ. Infantil
11
55
9
45
20
5º Educ. Infantil
7
38,8
11
61,2
18
6º Educ. Infantil
10
38,5
16
61,5
26
1º Educ. Primaria
15
53,6
13
46,4
28
2º Educ. Primaria
13
35,1
24
64,9
37
3º Educ. Primaria
15
50
15
50
30
4º Educ. Primaria
14
41,2
20
58,8
34
5º Educ. Primaria
18
48,6
19
51,4
37
6º Educ. Primaria
21
56,8
16
43,2
37
Totais
124
46,4
143
53,6
267
b) profesorado: Claustro,
Equipo directivo, coordinacións, ...
Ensinanza
Titores
Especialistas
Totais

Mulleres
Totais
%
16
61,5
6
23,1
22
84,62

Homes
Totais %
1
3,8
3
11,5
4
15,38

Total
17
9
26

Ensinanza
Equipo directivo
C. Escolar
Coordinacións
D. Orientación
Totais

Mulleres
Totais
%
2
66,6
10
66,6
6
66,6
6
100
24
72,7

Homes
Totais %
1
33,3
5
33,3
3
33,3
0
0
9
27,3

Total
3
15
9
6
33

Unha análise destes datos reflicte un certo equilibrio a nivel de alumnado, case temos o 50 % de cada sexo e un claro predominio de mulleres no Claustro e
nos órganos de xestión e representación do centro.
Sería convinte analizar tamén os resultados académicos do alumnado para ver se existe un equilibrio ou unha diferencia clara neste senso a favor ou en
contras das nenas/os.
2
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A nivel de organización e funcionamento:
Infantil:

Primaria

•
Varias veces ao ano, facemos unha asemblea de alumnos/as, nas que un representante masculino e feminino de cada grupo-clase achegan á
dirección e ao resto de compañeiros/as propostas de mellora: organización e/ou xestión de espazos ou outras peticións relacionadas con eles e co centro.
As responsabilidades dentro da aula se asumen •
Os/as delegadas/os de aula son elixidos por votación en practicamente a totalidade
das aulas; noutras o profesorado designa á/ao responsable de grupo e lle asigna as tarefas.
indistintamente por nenas/nenos, cambiando cada día da
•
Dende a biblioteca do centro desenvolvemos actividades culturais e científicas
semana (poñela data; sinalar quen falta, repartir o material,..).
nas que participa activamente todo o alumnado, se ben detectamos unha maior presenza
•
Os grupos de mesa son mixtos e traballan de xeito de nenas (os venres...un conto; xoves...científicos,...). Pola contra, nas actividades
individual e/ou colectivo.
extraescolares de robótica e/ou informática acoden máis nenos.
•

•
O material e os xoguetes da clase son comúns e non •
Potenciamos a presenza das mulleres nos distintos ámbitos da vida, a través da
temos liortas de xénero polo seu uso. Nenos e nenas xogan sen adquisición de material bibliográfico, charlas e/ ou actividades.
dificultade.
•
O reparto de espazos no patio, segundo petición do alumnado: permitimos a
•
Teñen recunchos de xogo polos que pasa todo o libre circulación polas zonas de lecer, antes delimitadas por ciclos; establecemos unha
alumnado da clase.
zona de xogos “pintados” no chan : mariola, xadrez, tres en liña, ... e de deportes menos
agresivos que o fútbol (baloncesto e voleibol) utilizada indistintamente. Claro
•
Non hai zonas delimitadas de xogo no patio; agás a
predominio de nenos no pavillón, onde é posible xogar ao fútbol.
zona de bam bams, por motivos de seguridade.
•
Respecto ao tipo de actividade no patio, constatamos que os nenos son máis
•
Os conflitos se resolven individualmente e/ou en
activos fisicamente, se ben ultimamente parece que esta tendencia está a cambiar;
asemblea, dependendo do motivo da liorta.
potenciamos outras alternativas de xogo diferentes ao fútbol, que antes “invadía” todos
•
As normas son establecidas na aula, se ben son dirixidas os espazos de lecer.
polas profesoras, que previamente chegan a acordos sobre os
•
As colaboracións do alumnado en distintos ámbitos do centro (biblioteca,
aspectos fundamentais a respectar.
limpeza de patios, ...) son sempre mixtos.
•
Poucas veces os conflitos chegan á dirección e ata o de
•
Os conflitos máis comúns teñen relación coa competitividade nos xogos, orde nas
agora nunca tiveron relación con conflitos de xénero,
filas, ... e poucas veces xorden por insultos coa condición sexual da persoa.
•

Dous casos de familias con problemas de violencia de xénero.
3
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4. Obxectivos coeducativos desenvolvidos polo centro:
Establécense, arredor de catro principios que sustentan cada un dos eixes de actuación establecidos no “ I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros
educativos de Galicia, da Secretaría Xeral da Igualdade”:
Transversalidade: a igualdade de xénero como un principio transversal e sempre presente na actividade educativa
Sociedade igualitaria: construción dunha sociedade na que homes e mulleres sexan iguais empregando a educación como medio para combater todas as
formas de discriminación.
Obxectivo “violencia 0 nas aulas e na sociedade”: é imprescindible a sensibilización e a concienciación na comunidade educativa do problema da violencia
de xénero na nosa sociedade e a loita pola súa total desaparición.
Inclusión e integración da diversidade. A educación para a aceptación da diversidade sexual e a integración plena de todas as persoas na comunidade
educativa e na sociedade sen que inflúa a súa opción afectiva ou sexual.
Xerais: Desenvolver unha cultura democrática baseada no respecto e a xustiza dentro do ámbito escolar como espazo de adquisición de aprendizaxes
e de socialización, facéndoa extensiva a todos os sectores da comunidade educativa.
 Conseguir un bo clima no centro e nas aulas que favoreza unha convivencia respectuosa e sensible.
 Potenciar a tolerancia, o respecto, a non violencia, a aceptación da diversidade, a igualdade, e o rexeitamento a calquera forma de discriminación.
 Impulsar a adquisición dunha axeitada competencia social que permita coñecer, entender e respectar a diversidade racial, sexual , ...
Referidos ao centro

Referidos ao profesorado

Promoción da igualdade de
Apoiar e potenciar a formación
oportunidades entre mulleres e homes. do profesorado,
proporcionándolle información,
Prevención, detección e intervención
recursos, medios materiais / dien casos de violencia de xénero.
dácticos, estratexias
metodolóxicas, ...que poidan
Promoción do respecto pola
favorecer o seu labor docente e
diversidade afectivo-sexual.
titorial; así como información
Prevención, detección e intervención
sobre as características xerais

Referidos ao alumnado

Referidos ás familias

Contribuír á personalización dos Compartir información sobre os plans,
procesos de ensino/aprendizaxe medidas e actuacións propostas.
( atención á diversidade).
Solicitar a colaboración e implicación das
Procurar a integración e
familias na elaboración e no desenvolvenormalización do alumnado no
mento dos plans e medidas propostas.
seu grupo e no conxunto da
Favorecer a comunicación familia-escola
dinámica escolar,
para intercambiar inquedanzas e buscar
desenvolvendo valores e
habilidades sociais que axuden solucións conxuntas ás posibles
4
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problemáticas, tras unha análise reflexiva.

5. Medidas de actuación
EIXE 1 : Afondar no modelo de coeducación e introducir a perspectiva de xénero nas dinámicas educativas
OBXECTIVOS
MEDIDAS DE ACTUACIÓN
Garantir a integración transversal da  Valoración e revisión de materiais didácticos dende o punto de vista da perspectiva de xénero e difusión de dita
incorporación da perspectiva de
avaliación.
xénero e do principio de igualdade  Difusión entre o profesorado dos principios de coeducación, igualdade e da educación afectiva e sexual da
de oportunidades na documen- tación comunidade educativa.
organizativa do centro.
 Revisión dos documentos internos do centro onde se expliciten medidas reeducativas e reparadoras aplicables no
caso de condutas contrarias á á convivencia por razón de xénero
Facilitar o desenvolvemento do
traballo en rede e visibilizar as boas
prácticas coeducativas



Impulsar a formación e participación das familias a través da ENAPA do centro como acción coeducativa e de
fomento da promoción da igualdade de oportunidades.
 Crear un espazo dentro do portal web do centro para difundir información en materia de igualdade de interese para
toda a comunidade educativa.
Fomentar a elaboración, elección e  Elaborar orientacións para a valoración de materiais didácticos dende o punto de vista da perspectiva de xénero.
uso de materiais didácticos inclusivos  Revisar materiais didácticos e difundir entre a comunidade educativa a táboa de avaliación dos mesmos dende o
e coeducativos
punto de vista da perspectiva de xénero.
 Realizar accións formativas sobre materiais didácticos coeducativos.
 Xestionar maletas viaxeiras sobre igualdade de xénero, violencia de xénero e educación afectiva e social

Intensificar a formación do profes.
para o tratamento da diversidade
afectiva/ sexual no ámbito educativo



Identificar os cursos relacionados con igualdade e coa violencia de xénero na oferta formativa do profesorado e
propiciar o desenvolvemento de plans de formación de centro neste ámbito.
 Debater e consensuar liñas estratéxicas común en materia de igualdade.
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Realizar accións formativas con recomendacións sobre aspectos de organización e planificación nos centros
dende o respecto e a integración da igualdade.
 -Constituír un encontro anual para a totalidade dos axentes da comunidade educativa co fin de fomentar o debate
sobre as acción que se están a desenvolver no ámbito da igualdade
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EIXE 2: Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo que o alumnado poida desenvolver o
seu proxecto vital sen condicionamentos, dende a liberdade e diversidade de opcións.
OBXECTIVOS
-Adaptar materiais de apoio e
orientacións para afondar no
desenvolvemento da competencia
social e cidadá dende a igualdade
e non discriminación.

Visibilizar as boas prácticas
coeducativas

Crear espazos e tempos de
convivencia non estruturados
(recreos, comedor…) libres de roles
de xénero
Visibilizar a diversidade social a
través da participación de axentes
sociais diversos nos proxectos
coeducativos como apoio e
complemento
Difundir as boas prácticas do centro
educativo en materia de igualdade

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
-Valoración e revisión de materiais didácticos dende o punto de vista da perspectiva de xénero e difusión de dita
avaliación.
-Difusión entre o profesorado dos principios de coeducación, igualdade e da educación afectiva e sexual na
comunidade educativa.
-Revisión dos documentos internos do centro onde se expliciten medidas reeducativas e reparadoras aplicables
no caso de condutas contrarias á
convivencia por razón de xénero.
-Crear un espazo dentro do portal web do centro para difundir información en materia de igualdade de interese
para toda a comunidade educativa.
-Impulsar a formación e participación das familias a través da ANPA do centro como acción coeducativa e de
fomento da promoción da igualdade de oportunidades.
-Realizar accións formativas sobre materiais didáctivos coeducativos.
-Constituír un encontro anual para a totalidade dos axentes da comunidade educativa co fin de fomentar o debate
sobre as acción que se están a desenvolver no ámbito da igualdade.
-Realizar accións formativas con recomendacións sobre aspectos de organización e planificación nos
centros dende o respecto e a integración da igualdade.
-Revisión dos documentos internos do centro onde se expliciten medidas reeducativas e reparadoras
aplicables no caso de condutas contrarias convivencia por razón de xénero.
-Realizar accións formativas con recomendacións sobre aspectos de organización e planificación nos
centros dende o respecto e a integración da igualdade.
-Realizar accións formativas sobre materiais didáctivos coeducativos.
-Constituír un encontro anual para a totalidade dos axentes da comunidade educativa co fin de fomentar
o debate sobre as acción que se están a desenvolver no ámbito da igualdade.
-Difusión entre o profesorado dos principios de coeducación, igualdade e da educación afectiva e sexual na
comunidade educativa.
-Crear un espazo dentro do portal web do centro para difundir información en materia de igualdade de interese
para toda a comunidade educativa.
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EIXE 3 : Integrar a perspectiva de xénero no traballo cara ao éxito escolar e garantir que a formación inicial e ao longo da
vida, acolle a todo o alumado na súa diversidade (étnica, cultural, social, económica, funicional, sexual, de xénero,
lingüística…)
OBXECTIVOS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

-Visibilizar roles non marcados na

-Valoración e revisión de materiais didácticos dende a perspectiva de xénero e difusión de dita avaliación.
-Difusión entre o profesorado dos principios de coeducación, igualdade e educación afectiva e sexual na CE.
-Identificar e difundir as boas prácticas e materiais de referencia para realizar unha orientación educativa e libre
de prexuízos

orientación educativa e profesional.

-Facilitar modelos profesionais e vitais-Identificar e difundir as boas prácticas e materiais de referencia para realizar unha orientación educativa e libre
de prexuízos.
diversos que rompan roles de xénero e
-Promover a imaxe das mulleres no ámbito educativo para que o alumnado dispoña de referentes femininos en
que favorezan unha perspectiva aberta,todos os eidos da sociedade
plural e positiva
-Visibilizar e eliminar os estereotipos -Realizar accións formativas sobre organización e planificación nos centros dende o respecto e a integración da
igualdade.
de xénero que persisten na
-Realización de talleres e actividades educativas que faciliten un desenvolvemento persoal do alumnado libre de
condicionamentos e usos sociais baseados nos roles de xénero.
sociedade.
-Formar a través da Escola de Nais e Pais-Constituír un encontro anual para a totalidade dos axentes da comunidade educativa co fin de fomentar o debate
sobre as acción que se están a desenvolver no ámbito da igualdade.
do centro da necesidade de potenciar os
-Crear un espazo dentro do portal web do centro para difundir información en materia de igualdade de interese para
toda a comunidade educativa.
talentos persoais como referentes en
-Impulsar a formación e participación das familias a través da ENAPA do centro como acción coeducativa e de
todos os ámbitos en pé de igualdade.
fomento da promoción da igualdade de oportunidades.
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EIXE 4: Educar sobre a diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables e respectuosas, e para unha
convivencia harmónica que integre a diversidade de xénero, sexual e afectiva.
OBXECTIVOS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

Establecer ámbitos de socialización que -Difusión entre o profesorado dos principios de coeducación, igualdade e da educación afectiva e sexual na
favorezan o coñecemento e a convivenciacomunidade educativa.
dentro da comunidade educativa co fin de-Realizar accións formativas sobre aspectos de organización e planificación nos centros dende o respecto e a
ofrecer contextos onde visibilizar as boasintegración da igualdade.
prácticas.

-Impulsar a formación e participación das familias a través da ENAPA do centro como acción coeducativa e de
fomento da promoción da igualdade de oportunidades.
-Crear un espazo dentro do portal web do centro para difundir información en materia de igualdade de interese para
toda a comunidade educativa.

Colaborar con axentes socioeducativos -Elaborar un breve protocolo de actuación para abordar casos de condutas contrarias á convivencia por razón de
en materia de saúde para a abordaxe

xénero.

integral da saúde afectivo social do

-Xestionar maletas viaxeiras sobre igualdade de xénero, violencia de xénero e educación afectiva e social

alumnado.
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EIXE 5 : Traballar as relacións de uso abusivo de poder e a violencia sistémica no exercicio das relacións persoais, co fin de
visibilizar os mecanismos que sustentan a violencia de xénero, e favorecer relacións pacíficas e positivas para todos os
membros da comunidade educativa.
OBXECTIVOS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

Previr e detectar precozmente aquelas

-Realizar un breve protocolo de actuación para abordar casos de condutas contrarias á convivencia por razón de

condutas que se poidan integrar no

xénero.

gradiente da violencia de xénero (control,-Identificar e difundir as boas prácticas e materiais de referencia para realizar unha orientación educativa e
acoso, abuso, etc)

profesional libre de prexuízos.
-Realizar accións formativas con recomendacións sobre aspectos de organización e planificación nos centros dende o
respecto e a integración da igualdade.

-Promover actividades de sensibilización,-Realizar accións formativas con recomendacións sobre aspectos de organización e planificación nos centros dende o
información, formación e intervención

respecto e a integración da igualdade.

para toda a comunidade educativa en

-Impulsar a formación e participación das familias a través da ENAPA do centro como acción coeducativa e de

ambientes de socialización cibernéticos fomento da promoción da igualdade de oportunidades.
(redes sociais, videoxogos, etc.)
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EIXE 6 : Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de xénero e outras formas de abuso,
discriminación e violencia asociadas, con especial atención á prevención e compensación de situacións de discriminación
múltiple (diversidade funcional, étnica, de procedencia, etc.
OBXECTIVOS
MEDIDAS DE ACTUACIÓN
-Constituír foros de debate e discusión interdisciplinarios co fin de garantir liñas estratéxicas comúns en materia de
-Elaborar programas educativos
igualdade.
enfocados ao traballo de aula das
relacións persoais, afectivas e sexuais co -Realizar unha guía básica de detección precoz da violencia de xénero que sirva como ferramenta de prevención
entre o alumnado e proporcione pautas de actuación ao profesorado.
fin de identificar as condutas
-Xestionar maletas viaxeiras sobre igualdade de xénero, violencia de xénero e educación afectiva e social.
prexudiciais para o desenvolvemento de
relación persoais tóxicas e de
sometemento
-Elaborar un protocolo de actuación para -Difusión entre o profesorado dos principios de coeducación, igualdade e da educación afectiva e sexual na
comunidade educativa.
dar resposta ás posibles necesidades do
-Fornecer pautas para a revisión dos documentos internos do centro para explicitar medidas reeducativas e
reparadoras aplicables en caso de condutas contrarias á convivencia por razón de xénero.
centro (prevención, identificación,
-Realizar unha guía básica de detección precoz da violencia de xénero que sirva como ferramenta de prevención
atención, denuncia) co fin de atender a
entre o alumnado e proporcione pautas de actuación ao profesorado.
-Xestionar maletas viaxeiras sobre igualdade de xénero, violencia de xénero e educación afectiva e social.
esta realidade.
-Constituír foros de debate e discusión interdisciplinarios co fin de garantir liñas estratéxicas comúns en materia de
igualdade.
-Apoiar ao alumnado vítima de violencia-Realizar unha guía básica de detección precoz da violencia de xénero que sirva como ferramenta de prevención
entre o alumnado e proporcione pautas de actuación ao profesorado.
de xénero e ás persoas que vivan nos
seus fogares esta situación en coordinación con servizos sociais e con xustiza.
-Crear novos espazos tendo en conta a
perspectiva de xénero ( organ. e
aproveitamento

-Fomentar a oferta de actividades formativas para toda a comunidade educativa no ámbito da igualdade e da
violencia de xénero, así como na diversidade afectiva e sexual.
-Constituír foros de debate e discusión interdisciplinarios co fin de garantir liñas estratéxicas comúns en materia de
igualdade.
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6. Outras ferramentas: protocolos, actividades interdisciplinares e conmemoracións
Dende os marcos normativos, establécense unha serie de PROTOCOLOS para atender/ intervir /actuar no ámbito educativo que garanten a IGUALDADE.
Plan de Convivencia do
Centro

En colaboración con
entidades
colaboradoras

En colaboración cos Servizos Sociais

En colaboración cos Servizos Sanitarios

P. de Identidade de xénero

TEA

Atención temperá

P. Urxencias sanitarias e enfermidade
crónica

P. Acoso e ciberacoso escolar

TDAH

Protocolo educativo para a prevención e control do
absentismo escolar en Galicia

Enfermidade crónica: addenda de Diabete

CIM

RUMI - Notificación de Risco e maltrato Infantil en
Galicia

Atención educativa hospitalaria
Risco suicida

Asemade, a través da coordinación entre os

distintos departamentos: Biblioteca, Tics, Extraescolares, NL, ... incluiremos nas aulas/centro o

desenvolvemento de xeito transversal de actividades nas que desaparezan os roles sexistas e se potencien as accións coeducativas (facendo fincapé na
figura feminina e na súa visibilidade) e de igualdade , participando activamente en todas aquelas que nos propoñan dende outras administracións e que
consideremos axeitadas para o noso alumnado (Concello, Deputación, Consellerías, ...).
Ao longo do curso, celebraremos as conmemoracións establecidas no calendario escolar dende unha perspectiva coeducativa e sen roles sexistas:
– 20 de novembro de 2019: Día Universal da Infancia.
– 25 de novembro de 2019: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
– Do 2 ao 9 de decembro de 2019: conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia.
– 3 de decembro de 2019: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.
– 10 de decembro de 2019: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
– 30 de xaneiro de 2020: Día Escolar da non Violencia e da Paz.
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– 8 de marzo de 2020: Día Internacional da Muller.
– 15 de marzo de 2020: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.
– Do 9 ao 13 de marzo de 2020: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.
– 7 de abril de 2020: Día Mundial da Saúde.
– Entre o 20 e o 24 de abril de 2020: Semana do Libro.
– 2 de maio de 2020: Día Internacional contra o Acoso Escolar.
– 9 de maio de 2020: Día de Europa.
– Do 11 ao 15 de maio de 2020: Semana das Letras Galegas.
– 5 de xuño de 2020: Día Mundial do Medio Ambiente

7. Metodoloxía e recursos:
A metodoloxía virá determinada por catro principios de actuación en calquera proposta: darlle visibilidade, que sexa transversal, inclusiva e paritaria;
ademais de activas e colaborativas; contando para elo cos recursos precisos:
Recursos humanos: equipo directivo, claustro, alumnado, familias, ...
Recursos materiais: a dirección do centro facilitará o orzamento, os espazos e materiais necesarios para cada unha da accións que se programen, incluíndoas
na PXA, e potenciando a coordinación dos diferentes equipos co gallo de maximizar o aproveitamento do traballo realizado, evitando duplicar esforzos. En
definitiva, o enfoque metodolóxico deste plan será globalizador, significativo e transversal.

8. Avaliación:
A avaliación será inicial, continua, formativa, sistemática e final.
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a) Indicadores : Partindo dos obxectivos establecidos e das medidas para acadalos , estableceremos uns indicadores de logro, directamente
relacionados coa medida proposta (Nº de materiais revisados e/ou elaborados; documento de pauta elaborado: Si/non; difusión: indicación da
ligazón; Revisada si/non, ...).

Nº de accións realizadas; nº de homes e mulleres participantes; nº de talleres realizados; Nª de acordos acadados; nº de alumnos e alumnas participantes; nº
de actividades realizadas, nº de profesores e profesoras participantes, nº de pais/nais participantes, ...)
b) Propostas de mellora: ao remate de cada curso escolar e partindo da información recollida cos diversos indicadores, faranse as propostas de mellora
axeitadas ás necesidades e/ou avaliacións negativas que puideramos detectar.

Monforte de Lemos, 30 de xaneiro de 2020
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