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1. INTRODUCIÓN

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 da Comunidade Educativa. O obxectivo dunha

derradeira  educación  igualitaria  consiste  en  formar  aos  máis  pequenos  unha

representación xusta e equitativa do mundo, favorecendo a asunción en igualdade de

expectativas profesionais e responsabilidades familiares e sociais. O Plan de Igualdade

do centro será un elemento dinamizador que promova a igualdade real e efectiva entre

sexos e co colectivo LGBTI.

Para acadar unha ensinanza realmente coeducativa hai que partir non só da igualdade

dos individuos, ademáis é necesario introducir no currículo escolar e nas relacións na aula

un conxunto de saberes que estiveron moi ausentes, así coma unha maior valoración das

actitudes  e  capacidades  devaluadas  ata  o  de  agora,  que  deben  ser  convertidas  en

conductas e propoñer tanto para as nenas coma para os nenos,  así  como colectivos

LGBTI. Convertirase nunha responsabilidade de toda a comunidade educativa e levarase

a cabo de maneira transversal, integrando a perspectiva de xénero no currículo de toda a

etapa, potenciando unha formación igualitaria e coeducativa en temas coma a autonomía

persoal, a educación emocional, a educación afectivosexual, ou a resolución pacífica de

conflitos. O logro de acadar unha maior igualdade entre homes e mulleres e o colectivo

LGBTI, continúa sendo hoxe un obxectivo que se enmarca dentro do reto de ofrecer unha

educación que ofreza ao noso alumnado o conxunto de capacidades básicas de tipo

cognitivo, emocional e moral que lle permita obter unha educación íntegra ao longo da

súa vida escolar.

Ademais é preciso introducir no currículo escolar e nas relacións na aula un conxunto de

saberes que estiveron ausentes deles, así coma unha maior valoración de actitudes e

capacidades  devaluadas  ate  o  de  agora,  que  deben  ser  convertidas  en  condutas  a

propoñer, tanto para as nenas coma para os nenos.

As  relacións  de  poder  son  evidente,  ao  longo  da  historia  e  aínda  son  visibles  na

sociedade actual. Son moitas as persoas que traballan para acadar un mundo moito mais

humán.  Ante  o  grave  problema  da  violencia  contra  as  mulleres  e  ante  a  gran

discriminación social do colectivo LGBTI, pasouse a considerar como un problema social



que require intervención pública. Fronte as consecuencias deste tipo de violencia, dende

a Administración Pública, estanse a articular medidas asistenciais para facer fronte as

necesidades máis inmediatas que requiren moitas destas situacións; pero máis alá destas

axudas asistenciais, que son necesarias, debemos tamén realizar unha prevención eficaz

dende as idades máis temperás.

Para previr  este tipo de violencia é preciso modificar as pautas sociais e culturais do

comportamento baseadas na idea de inferioridade ou superioridade dunha persoa sobre

outra e eliminar o uso da violencia como modo de resolución de conflitos. A igualdade non

é a eliminación das diferenzas senon a ausencia da discriminación pola existencia das

diferenzas.  Durante  a  nosa  vida  aprendemos  a  comportarnos  cas  demais  persoas.

Repetimos condutas que aceptamos como válidas, por costume, porque así nolo ensinan

dende  a  infancia,  aínda  que  algunha  delas  se  baseen  en  prexuízos  e  provoque  a

indefensión  de  aqueles  que  se  mostran  diferentes.  Se  creamos  oportunidades  de

igualdade, avanzaremos nunha sociedade máis igualitaria e erradicaremos a violencia.

Para elo debemos crear prácticas educativas que creen impacto no nos alumnado. Dende

o ámbito educativo recoñécese a necesidade e a importancia de aplicar estes conceptos

de educación en igualdade, educación en valores, etc. Nos últimos anos a violencia entre

adolescentes está aumentando polo que a prevención da violencia debe realizarse antes

da adolescencia. Por iso a prevención debe realizarse dende os primeiros anos dos nenos

e nenas, e como é habitual, para chegar á máxima poboación debemos realizalo dende

os centros de Educación Primaria, no noso caso dende o Colexio de Educación Infantil e

Primaria.  Faremos  pois,  unha  escola  coeducadora  en  aspectos  como  os  contidos

curriculares, a interacción entre o persoal docente e o alumnado, os recursos educativos

(libros, páxinas web, Snappet, Edixgal, a xestión da aula ou do propio centro educativo ..),

tendo  en  conta  os  aspectos  arquitectónicos  dos  equipamentos  do  centro  ou  das

instalación deportivas.

Durante o curso 2019 – 2020, no CEIP da Ramallosa queremos prestar especial atención

a dita coeducación, atendendo ao modo de relacionarse, á forma en que conviven nos

distintos ámbitos (escolar, familiar, ...) e na maneira de resolución de situacións froito de

malentendidos ou falta de comunicación, propoñéndolles outras formas de resolución e de

xestión  dos  seus  conflitos,  baseadas  na  participación,  no  protagonismo  das  partes

afectadas,  na  toma de  decisións,  na  importancia  de  chegar  a  acordos  e  no  vital  de

adoptar solucións pacíficas.



2. CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO

- A contextualización normativa do centro parte do preámbulo da Lei Orgánica 2/2006 do 3

de maio de Educación, onde se afirma que a educación é o medio de transmitir  e de

renovar a cultura e o acervo de coñecementos, así como os valores que a sustentan.. así

pois no artigo 1 destácase “o desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a

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

- Na lei Orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa que

modifica parcialmente a Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de Educación establece no seu

artigo  único  “b)  A equidade,  que garanta  a  igualdade de oportunidades para  o pleno

desenvolvemento  da  personalidade  a  través  da  educación,  a  inclusión  educativa,  a

igualdade de dereitos e oportunidades que axuden a superar calquera discriminación e a

accesibilidade  universal  á  educación,  e  que  actúe  como  elemento  compensador  das

desigualdades persoais, culturais,  económicas e sociais, con especial  atención ás que

deriven de calquera  tipo  de discapacidade.”  e  no  apartado,  dese mesmo artigo,  l)  O

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

e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero.

- Artigo 27.2 da Constitución española destácase: «A educación terá por obxecto o pleno

desenvolvemento da personalidade humana no respecto aos principios democráticos de

convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais».

- I Plan de actuacións para igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de

xénero.

- II Plan Estratéxico de Igualdade de Xénero en Educación 2016-2021.

-  Acordo  da  Consellería  de  educación,  Universidade  e  Formación  Profesional  coa

Vicepresidencia da Xunta de Galicia para cumprir as medidas do Pacto de Estado contra

a violencia de xénero.

- R.D. 732/1995 (BOE 2-6-95) dos dereitos e deberes dos alumnos.

- Lei de Convivencia (LEI 4/2011, do 30 de xuño).

En relación co  Plan de Convivencia do centro establécense os seguintes obxectivos

tendo en conta aos profesores, alumnado e familias:

Os obxectivos que tratamos de conseguir son os que deseguido se formulan en relación

cos docentes, alumnado e familias: 

•  Docentes:

• Establecer procedementos que posibiliten a resolución de conflitos de forma non

violenta. 



• Dotarnos de ferramentas para a detección, abordaxe e resolución de conflitos de

convivencia. 

• Clarificar as vías de actuación que permitan resolver, derivar ou notificar posibles

situacións conflitivas e/ou de risco que se detecten. 

• Coñecer as normas xerais de convivencia do centro e as medidas correctoras. 

• Alumnado: 

•  Sensibilizar  sobre  o  seu  papel  para  recoñecer,  eludir  e  controlar/resolver  os

conflitos. 

•  Desenvolver  habilidades  persoais  de  auto-protección  e  habilidades  para  a

resolución de conflitos. 

• Coñecer as normas xerais de convivencia do Centro e as medidas correctoras. 

• Familias: 

• Sensibilizar sobre a importancia de previr condutas violentas. 

• Dotar de ferramentas para detectar a implicación dos seus fillos/as en conflitos e

ofrecerlle pautas de actuación. 

• Favorecer a reflexión sobre a importancia do estilo de interacción familiar.

• Fomentar  a  súa  colaboración  de  cara  á  detección  de  conflitos  en  diferentes

espazos. 

• Coñecer os recursos existentes no entorno. 

• Coñecer as normas xerais de convivencia do centro e as medidas correctoras.

Con  respecto  as  Normas  de  Organización,  Funcionamento  e  Convivencia os

obxectivos que destacamos con respecto a Igualdade son:

✗ Respectar  as  normas  de  convivencia,  o  respecto  entre  iguais  e  co  resto  das

persoas do centro.

✗ Participar nos xogos e deportes sen que se fagan discriminacións.

✗ Respectar as normas de convivencia: respecto entre iguais, co profesorado e co

persoal non docente así coma colaboradores no comedor.

✗ Facilitar, por parte do profesorado. a integración do alumnado no grupo e fomentar

a súa participación nas actividades do centro.

✗ Orientar (ós titores) as demandas e inquietudes dos alumnos e alumnas e mediar

ante o resto do profesorado, alumnado e equipo directivo nos problemas que se

presenten.



✗ Recoñecer ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, sen

prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a)  A  recibir  unha  formación  integral  e  coeducativa  que  contribúa  ao  pleno

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia,

liberdade e respecto mutuo. 

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais. 

c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra

as situacións de acoso escolar. 

d)  A participar  directamente  no  proceso  educativo  cando  sexa  consultado  pola

Administración educativa, nos termos previstos no título IV desta lei. 

e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de

conflitos e, en xeral,  a participar na toma de decisións do centro en materia de

convivencia. 

✗ Identificar que os deberes básicos de convivencia do alumnado: 

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun

adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros

ou compañeiras á educación. 

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio

das súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

c)  Respectar  a  liberdade  de  conciencia,  as  conviccións  relixiosas  e  morais,  a

igualdade  de  dereitos  entre  mulleres  e  homes  e  a  dignidade,  integridade  e

intimidade dos restantes membros da comunidade educativa. 

d) Respectar as normas de organización, funcionamento e convivencia e disciplina

do centro docente. 

f)  Intervir,  a  través  das  canles  regulamentarias,  en  todo  aquilo  que  afecte  a

convivencia dos seus respectivos centros docentes. 

Con respecto ao Plan de Acción Titorial os obxectivos relacionados son:

✗ Favorecer  a  adquisición  de  competencias:  “aprender  a  aprender,  a  pensar,  a

convivir, a ser persoa ,aprender a través dos temas transversais”.

✗ Favorecer a adquisición en valores 

✗ Reflexionar sobre os dereitos e deberes.

✗ Adquirir  actitudes  positivas  relacionadas  ca  igualdade  dos  sexos,  autoestima,

violencia de xénero...



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

XÉNERO, COA VIOLENCIA DE XÉNERO E COA LGBTIFOBIA

3.1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO.

3.1.1. O espazo físico.

As instalacións do centro son moi antigas, concretamente datan de comezos dos anos 70,

este curso houbo modificacións de mellora, e que permite, a lo menos, un gran aforro

enerxético. Actualmente  estamos á espera da incorporación dun ascensor no centro que

demanda a comunidade educativa e que ten solicitada para unha mellora estrutural seria

do  centro  e  que  teñen  unha  vinculación  directa  coa  convivencia  ao  condicionar  o

funcionamento  normal  e  os  propios  dereitos  dalgúns  alumnos  e  alumnas  (o  máis

destacable  é  a  imposibilidade  de  acceso  ás  plantas  superiores  por  persoas  con

dificultades de mobilidade).

Outra das dificultades que ofrecen as dependencias é o reducido tamaño das aulas que

entorpece enormemente a práctica educativa con metodoloxías dinámicas ó non permitir

agrupamentos flexibles.

Destacar tamén que o aumento de matrícula dos últimos anos provoca, ademais de aulas

masificadas  tanto  en  cantidade  absoluta  como  relativa  por  metro  cadrado,  ter  que

prescindir  de  espazos  de  traballo  do  profesorado,  como  a  sala  de  persoal  que

actualmente  está  habilitada  nun  despacho  demasiado  reducido  para  o  número  de

profesionais do centro.

Destacar, pola súa importancia na vida do centro e nos servizos á comunidade que o

centro  dispón  de  transporte  e  comedor  escolares  (un  comedor  escolar  que  ca  alta

demanda de comensais queda moi  pequeno e para o que é imprescindible  dun plan

estratéxico para que coman o máis cómodos posibles, deixando quedar fóra do servizo de

comedor un número importante de nenos/as por esa falta de espazo).

O resto dos espazos (ver documento das N.O.F.C. e do P.X.A. que os definen e regulan)

son amplos e non manifestan problemas a maiores da súa antigüidade,  polo que en

relación á convivencia non deberían presentar inconvenientes.

3.1.2. Contexto socio-xeográfico.

O  CEIP  da  Ramallosa  está  situado  no  Concello  de  Teo.  Escolariza  alumnos/as

procedentes na súa maioría do medio rural onde se combina unha actividade agrícola e

gandeira  con outros  traballos,  principalmente  na cidade de Santiago nos sectores  da

construción e servizos. Nos últimos anos consolidouse un crecemento veciñal na zona de

influencia do colexio coa aparición de novas urbanizacións e vivendas próximas ó centro.

Este crecemento contribúe a incrementar ano tras ano a matrícula. Na meirande parte dos



niveis de primaria temos liña 2, excepto en 3º e 6º que temos liña 3 (cando o centro está

deseñado para liña 2), e contamos con cinco aulas de educación infantil.

Desde fai algúns cursos véñense escolarizando alumnos/as procedentes do estranxeiro,

na  maioría  dos casos  coa  escolarización  xa  iniciada  noutros  países,  e  de  adopcións

internacionais.  É  tamén  salientable  a  incorporación  de  familias  de  moi  diversa

procedencia con destino temporal no Concello, relacionadas coa asistencia terapéutica ao

centro FOLTRA, que supón a matrícula de nenos e nenas familiares ou mesmo pacientes

do mesmo.

En canto á lingua, maioritariamente emprégase o galego no contorno familiar, aínda que

unha pequena parte do alumnado, sobre todo procedente de urbanizacións recentes e de

distintos lugares do Estado, é castelán falante. Tamén é o galego a lingua habitualmente

utilizada pola comunidade en xeral nos distintos ámbitos sociais, polas distintas entidades

asociativas e culturais e por parte do Concello.

3.1.3. Alumnado, profesorado e persoal non docente.

O Concello de Teo está dividido en 13 parroquias e ten tres centros de educación infantil e

primaria, un C.R.A (centro rural agrupado) de infantil e primaria e un instituto de educación

secundaria.

A zona  de  influencia  do  CEIP  da  Ramallosa  abrangue  as  parroquias  de:  Cacheiras

(parcialmente, repartida co CEIP dos Tilos),  Luou (parcialmente, repartida co CEIP da

Igrexa-Calo),  Lucí,  Bamonde,  Oza,  Rarís,  Recesende,  Reis,  Teo  e  Vilariño.  Algunhas

destas parroquias teñen unitarias do C.R.A., polo que o alumnado incorpórase ó centro en

1º ou 3º de educación primaria, segundo a oferta educativa das mesmas.

A media de matrícula dos últimos anos sitúase ó redor dos 400 alumnos e alumnas, dos

que aproximadamente un 95% utiliza os servizos de transporte e comedor.

O catálogo de postos de traballo da Consellería de Educación Universidade e Formación

Profesional, establece 5 unidades de educación infantil e 14 de educación primaria. En

total, o cadro de persoal do centro está organizado do seguinte xeito:

Persoal docente:

➢ 32 mestras/es:

➢ 6 especialistas de educación infantil.

➢ 14 especialistas de educación primaria.

➢ 3 especialistas de lingua estranxeira (inglés)

➢ 2 especialistas de educación física.

➢ 1 especialista de educación musical.



➢ 2 especialistas de pedagoxía terapéutica.

➢ 1 especialista de audición e linguaxe.

➢ 1 profesora de relixión católica.

➢ 1 orientadora.

Persoal non docente:

➢ 1 coidador.

➢ 1 conserxe.

➢ 1 cociñeira oficial 2a .

➢ 2 auxiliares de cociña.

3.1.4. Outros membros da comunidade educativa.

É de destacar o traballo da ANPA do centro que colabora activamente na vida do centro.

Nos últimos anos ven desenvolvendo actividades complementarias para o alumnado e

ofrecendo  apoio,  asesoramento  e  formación  ás  familias  da  comunidade  educativa.

Ademais manteñen un contacto fluído e cordial co equipo directivo para a colaboración

mutua.

3.2. Estado da convivencia do centro.

Ó través das enquisas nas que ten participado o alumnado e as súas familias e sobre

todo da experiencia do persoal do centro, podemos destacar as seguintes conclusións:

O  ambiente  xeral  do  centro  é,  históricamente,  moi  positivo.  Apenas  hai  conflitos

salientables e, os que hai, enmárcanse nun perfil de conflitividade ocasional e de nivel

baixo en canto á súa gravidade e incidencia nas preocupacións individuais do alumnado e

as familias. O máis habitual consiste en:

• Problemas puntuais de disciplina (incumprimento de algunha norma).

• Condutas que entorpecen a dinámica das aulas (distraccións, ruídos...)

• Conflitos  ocasionais  relacionados  con  intereses  persoais  (enfrontamentos  polo

protagonismo nunha situación determinada, en situacións de lecer relacionadas co

deporte e/ou o xogo libre...)

• Bromas, roces e accións de presión sobre compañeiras/os (típicas da convivencia

prolongada nos mesmos espazos nestas idades).

Para a prevención destas situacións, e de todas as que se poidan producir, convén poñer

o foco de atención nos seguintes aspectos da vida cotiá do centro:

• Vixiancias e gardas.

• Normas de conduta na aula.

• Xogo libre nos patios.



• Protocolos de entradas e saídas.

• Normas no transporte escolar e control do mesmo.

• Normas do comedor escolar.

• Entradas e saídas no recinto e nos edificios do centro.

• Relación e comunicación coas familias.

É preciso, para garantir un correcto funcionamento de todos os recursos (NOFC, Plan de

Convivencia...) manter unha estratexia permanente de atención e mellora dos seguintes

aspectos:

• Información e formación do profesorado de nova incorporación.

• Funcionamento en equipo do persoal docente e non docente do centro.

• Acción titorial para a educación infantil e educación primaria.

• A complicidade entre o traballo da escola e das familias para o desenvolvemento

dos nenos e as nenas.

4. OBXECTIVOS COEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS A TRAVÉS DO PLAN

• Favorecer a empatía entre ambos sexos.

• Promover a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

• Recoñecer situacións de discriminación nos ámbitos social,  educativo, cultural  e

laboral.

• Facer reflexionar a nenos e nenas acerca dos roles de xénero e cómo dificultan o

crecemento integral de homes e mulleres.

• Tomar como modelo as condutas respectuosas e solidarias entre os distintos sexos

para previr a violencia de xénero e favorecer o diálogo na resolución de conflitos.

• Implicar ás familias na educación non sexista dos seus fillos e fillas, eliminando os

roles sexistas.

• Concienciar do sexismo existente na sociedade, na familia e na escola.

• Concienciar da necesidade de colaboración por parte de todos os membros da

familia nas tarefas domésticas.

• Implicar ás familias na realización das actividades que se desenvolverán no centro.

• Promover, detectar e previr nos casos de violencia de xénero.

• Promover o respecto pola diversidade afectivo-sexual.

• Previr, detectar e intervir nos casos de LGBTIfobia.



5.MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN

5.1. Organización do centro

➢ Facer visibles ás mulleres en igualdade cos homes, traballando nos contidos das

distintas materias as aportacións á humanidade que fixeron homes e mulleres.

➢ Revisar  os  libros  de  texto  e  o  material  utilizado  dende  unha  perspectiva

coeducativa.

➢ Observar o uso do espazo polas nenas e nenos e intervir educativamente para

que sexa igualitario.

➢ Fomentar o uso non sexista da linguaxe.

➢ Promover a formación do profesorado en materia de igualdade.

➢ Nomear unha persoa responsable en materia de igualdade no Consello Escolar.

➢ Colaborar  con  outras  entidades  coma:  Concello  de  Teo,  Asociación  Arelas,

Asociación Quérote, ...

➢ Favorecer actividades relacionadas coa igualdade en datas propostas polo propio

calendario escolar (Orden do 20 de xuño do 2019),  coma por exemplo:  25 de

Novembro (co Concello de Teo promovemos actividades contra a violencia de

xénero a través dun programa chamado  Teo en Negro),  o día  8 de marzo (día

Internacional  da  Muller,  facemos  fincapé  ás  contribucións  á  sociedade  das

distintas mulleres galegas)

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

saberes

➢ Revisar as programación de aula, as programacións de ciclo, así coma os distintos

plans do centro.

➢ Revisar material didáctico e diferentes recursos educativos empregados na aula.

➢ Realizar nas aulas actividades de sensibilización.

➢ Realizar no 3º ciclo charlas levadas acabo polo Concello, por asociacións coma

Arelas, Quérote+, mulleres destacadas da sociedade galega, ...

5.3.  Xestión  dos  espazos,  dos  recursos  e  das  oportunidades  de  realización

vocacional de xeito inclusivo

Entre as actuacións que se levarán a cabo podemos destacar as seguintes:

➢ Rincón de igualdade.

➢ Buzón de convivencia.

➢ Visualización  de  películas  e  documentais  (tendo  en  conta  a  Circular  Conxunta

14/2014).



➢ Lectura  de  contos  entre  outros:  “Monstruo  rosa”,  “El  vestido  de  mi  mamá”,  “A

princesa que non quería ser princesa”, “Mujeres científicas”, “A princesa rebelde”,

“O libro dos porcos”, “Oliver Burton quere ser unha nena”, “Unha feliz catástrofe”,

“Rosa caramelo”, “A historia dos bonomos con gafas”, “Iriña Bailarina”, “Cuando las

niñas vuelan”,…

➢ Representación teatral do conto “Arthur e Clementina”.

➢ Elaborarase un panel  con palabras propostas polos nenos e nenas (e as súas

familias) que definan a igualdade.

➢ O 25 de novembro: tocarase con guitarras e ukelels e cantarase en versión galega

a canción “La puerta violeta” de Rozalén

➢ Pintar os barrotes da entrada do colexio de diferentes cores co lema “Cores para a

igualdade”

➢ Buscar mulleres e homes que desenvolven traballos que socialmente son do outro

sexo.

➢ Traballos de investigación a partir dun centro de interés relacionado coa igualdade

de xénero e a resolución pacífica de conflictos.

➢ Participación en obradoiros e cursos ofrecidos polo Concello de Teo.

➢ Celebración de conmemoracións con actividades especiales ( a nivel aula, a nivel

ciclo ou nivel ou a nivel centro)

Finalmente,  quero  sinalar  que  o  noso  traballo  non  se  vai  a  limitar  a  unha  serie  de

actuacións ou actividades concretas senón que ao longo do curso nos imos a coordinar

con todos os Proxectos e Plans do centro para impregnalos de perspectiva de xénero.

5.4. Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia escolar

Construir unha sociedade mais equitativa e xusta, onde as relacións entre

homes e mulleres se basen na igualdade.

Promover unha educación non discriminatoria, non sexista e non violenta.

Recoñecer o sexismo nos contos, os xogos e a publicidade.

Erradicar a visión tradicional de “xogos para nenos” e “xogos para nenas”.

Analizar de maneira crítica a publicidade.

Desenvolver e potenciar a tolerancia no noso alumnado. 

 Inculcar  a  paz,  a  cooperación  e  a  solidaridade  en  todas  as  actividades

escolares e non escolares.



Descubrir  a violencia como un problema social  que nos afecta a todas e

todos  e contra o que debemos loitar para rematar con él.

Recoñecer e valorar certos comportamentos e actitudes de discriminación e

adoptar actitudes de rexeitamento fronte a éstos.

Valorar a música como unha manifestación artística.

Fomentar o espíritu crítico.

A partir de aquí realizaremos diferentes actividades, entre outras:

✗ Análisis do contenido de contos e videoxogos

✗ Análisis da publicidade

✗ Análisis de películas, series xuvenís e de cancións.

✗ Scape Room e Gymkana coeducativa.

6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN
Farase  un  seguimento  da  temática  ao  longo  do  curso  a  través  das  actividades  que

realizaremos tanto a nivel aula, ciclo/nivel coma centro.

Distinguimos varios tipos de avaluación:

✗ Avaliación inicial, que se levará a cabo durante a fase de concienciación.

✗ Avaliación continua, a partir da análise das actividades que se vaian realizando. En

cada sesión dedicaremos un tiempo para o debate e as reflexións sobre os progresos e

os problemas atopados (autoavaliación).

✗ Avaliación   global  ou  final  das  actuacións  realizadas  ao  longo  do  curso  que  se

recollerán nunha memoria final.

¿Qué avaliaremos?: 

✗ O grao de consecución dos obxectivos plantexados nesta programación.

✗ O grao de desenvolvemento das actividades.

✗ O  grao  de  concienciación  e  implicación  acadado entre  profesorado,  alumnado  e

familias.

✗ O papel desempeñado polo profesorado.


