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PLAN DE IGUALDADE 

1. INTRODUCIÓN: 

A familia e a escola son os primeiros ámbitos de socialización, e de construción dunha 

cultura que pode cambiar ou fixar, no seu ámbito de acción, formas de pensamento  e 

de acción social. 

As familias e os docentes son decisivos para a transmisión de valores de respecto, 

tolerancia e igualdade entre homes e mulleres, evitando estereotipos sexistas. 

O sistema educativo debe contribuír a eliminar os estereotipos sociais relativos ao rol 

de mulleres e homes permitindo un desenvolvemento máis equilibrado e libre,  así 

como o acceso ás mesmas oportunidades . 

Dicía María Zambrano que educar é preparar para a liberdade, preparar a cada neno e 

a cada nena para que sexan quen desexen ser. Polo tanto, a liberdade, baseada no 

respecto e a igualdade entre persoas é fundamental para que unha sociedade creza e 

se desenvolva de forma axeitada. 

A inclusión da coeducación no sistema educativo, en xeral, e no currículum , en 

particular, apóiase en argumentos legais e razóns de tipo social. 

Por todas estas razóns, faise necesario a elaboración dun plan entre homes e mulleres 

que eduque en igualdade, que axude ao alumnado a crecer como persoas, a 

desenvolver valores básicos e a obter un equilibro no seu desenvolvemento persoal e 

social. 

A educación para a igualdade so é posible nunha metodoloxía aberta, creativa e 

flexible que dé cabida a unha educación emocional que nos permita proxectar unha 

verdadeira escola de iguais. Unha educación para a igualdade debe estar centrada no 

fomento do traballo en grupo, no diálogo, nas relacións afectivas, na resolución de 

conflitos, no respecto e na cooperación, incidindo na toma de conciencia de que todos 

e todas temos dereitos e libertades. 

Sendo conscientes de que todavía subsisten na nosa sociedade condutas sexistas, 

vémonos na necesidade de desarrollar este plan, sen esquecer que as diferenzas entre 

os sexos son enriquecedoras e que a igualdade non é a eliminación desas diferencias, 

senón a eliminación de toda discriminación a causa das mesmas. 

O punto de partida para elaborar o Plan de Igualdade foi analizar a situación existente. 

Para isto, empregamos técnicas de investigación a nivel cuantitativo e cualitativo, 
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como a análise estadístico de datos, análise de informacións existentes e realización de 

cuestionarios. A partir de este diagnóstico detectamos aspectos positivos que xa se 

desenvolven no centro a favor da  igualdade entre mulleres e homes: a elaboración do 

Protocolo de Prevención e Actuacións en caso de Violencia de Xénero, a creación do 

Equipo de Mediación Escolar, a participación no Programa de Educación Responsable: 

Desenvolvemento da Educación Emocional, Social e da Creatividade ou o 

desenvolvemento de Patios Activos, entre outros. 

A pesar de que nos encontramos nun centro cun entorno favorable en materia de 

igualdade, cremos que podemos seguir traballando para conseguir novos retos. Por 

todo isto, e  desde a análise realizada da situación actual, cremos que podemos levar a 

cabo novas medidas que permitan acadar novos logros en igualdade. 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO 

2.1.- MARCO LEGAL: 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa. 

 Lei Orgánica 1/19981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía de Galicia. 

 Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección 

Integral contra a Violencia de Xénero. 

 Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xullo, de protección xurídica do menor. 

 Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a Igualdade Efectiva entre 

Mulleres e Homes. 

 Lei 11/2007, do 27 de xullo, para a Prevención e o Tratamento Integral da 

Violencia de xénero. 

 Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto 

refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 

materia de igualdade. 

 Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación 

de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. 

 Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a 

liberdade de identidade de xénero. Xunta de Galicia. 

 I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 

2016-2020. Xunta de Galicia. 

 VII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes 2017-2020. Xunta de Galicia. 
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2.2.- CONTEXTUALIZACIÓN: 

O CEP Plurilingüe Igrexa Valadares conta cun Plan de Convivencia aprobado o 15 de 

marzo de 2016, así como as Normas Organización, Funcionamento e Convivencia 

aprobadas o 26 de xaneiro de 2016. Desde este momento incorporouse a vida escolar 

una dinámica de traballo orientada ao desenvolvemento dos valores que fomenten a 

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

xénero. Anualmente, nas correspondentes addendas incorpóranse obxectivos balance 

da análise constante por dar resposta a unha sociedade plural. 

A nivel organizativo, rexímonos polos Protocolos da  Consellería de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria: Protocolo de Identidade de Xénero e o I Plan de actuacións 

para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020. 

Por outro lado, e como rasgo identificativo deste centro, o desenvolvemento da 

Programación Xeral Anual, así como as Programacións de Centro e Plan de Acción 

Titorial baséanse nos seguintes principios: valores democráticos, transversalidade, 

inclusión, igualdade de oportunidades e visibilidade. Ademais, concretan obxectivos e 

contidos coeducativos e desenvolven actividades dirixidas a todo o alumnado co gallo 

das datas sinaladas no calendario escolar. Todas as accións están orientadas a 

fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e a previr a violencia 

de xénero e a LGBTIfobia. 

Dentro do Plan de Convivencia,  inclúense  ademais medidas para o diagnóstico da 

situación de igualdade de xénero e violencia machista, actividades formativas sobre 

obxectivos coeducativos, e foméntase a participación do profesorado en plans de 

formación onde se traballe de maneira directa ou transversal a perspectiva de xénero, 

etc. 

A coeducación é para este centro unha marca de identidade do Proxecto Educativo. 

 

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

COA VIOLENCIA DE XÉNERO E COA LGBTIFOBIA. 

 Representación do profesorado e alumnado nos distintos órganos de decisión:  

 Escolarización nas distintas etapas educativas 

 Resultados académicos obtidos 

 Necesidades específicas de apoio educativo ou nivel de vulnerabilidade polo 

grao de inclusión do alumnado no seu grupo de referencia. 

 Abandono escolar temperán, taxa de idoneidade e absentismo escolar. 

 Rexistro de condutas contrarias á convivencia (conflictividade escolar) 
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 Uso de espazos escolares e participación en actividades complementarias . 

 

4.- OBXECTIVOS COEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS A TRAVÉS DO PLAN EN CANTO 

AOS SEGUINTES TEMAS: 

Este Plan propón os seguintes obxectivos xerais e específicos: 

4.1.- Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

 Garantir a integración transversal da perspectiva de xénero e igualdade de 

oportunidades na documentación organizativa do centro. 

 Eliminar os estereotipos de xénero, educando na diversidade. 

 Evitar realizar un uso sexista da linguaxe, tanto en documentos escritos 

como na linguaxe oral. 

 Fomentar a elaboración, elección e uso de materiais didácticos inclusivos e 

coeducativos. 

 Visibilizar e difundir as boas prácticas coeducativas do centro. 

 Potenciar os xoguetes cooperativos e os xoguetes non sexistas. 

 Realizar conmemoracións puntuais dende a perspectiva de xénero: Día 

Internacional das Mulleres, Día Internacional contra a Violencia cara ás 

mulleres, Día Internacional contra a homofobia, etc e, incluir a perspectiva 

de xénero noutros días puntuais como o Día do Libro, o Día da Paz, etc. 

 Organizar exposicións e talleres con perspectiva de xénero onde se visualice 

o labor das mulleres de maneira explícita. 

 Facilitar modelos profesionais e vitais diversos que rompan roles de xénero 

e que favorezan unha perspectiva aberta, plural e positiva. 

 Visibilizar e eliminar os estereotipos que persistan na sociedade respecto 

dos ámbitos de realización persoal e profesional e promovan ao alumnado 

nunha elección de futuro académico e profesional libre de estereotipos de 

xénero. 

 Promover que os libros e materiais educativos defendan criterios de 

igualdade e non discriminación, incorporando a visión e as aportacións das 

mulleres en todos os contidos escolares e académicos. 

 Fomentar o uso dos distintos espazos do centro (patios, pavillón, aulas, 

espazos de convivencia, etc) por todo o alumnado. Perspectiva de xénero 

na organización e aproveitamento dos espazos. 

 Promover a inclusión de contidos e actividades específicas, adaptados a 

cada nivel, sobre o significado e alcance da igualdade entre homes e 

mulleres. 
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 Promover a formación en coeducación, prevención da violencia de xénero, 

igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e diversidade afectivo-

sexual, tanto para para alumnado, profesorado como familias. 

 

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

 Favorecer a práctica coeducativa e na medida do posible, facela extensiva 

ás familias. 

 Favorecer a resolución de conflitos derivados das diferencias de xénero, 

desenvolvendo a capacidade de diálogo. 

 Seguir  protocolos de indicadores para detectar calquera signo de violencia. 

 Rexeitar calquera situación de desigualdade ou violencia  no marco dun 

sistema de relacións humanas. 

 Incluír no Plan de Convivencia protocolos que respondan a situacións de 

desigualdade, violencia, etc. 

 Apoiar ao alumnado vítima de violencia de xénero e ás persoas que vivan 

nos seus fogares esta situación. Traballarase en coordinación cos servizos 

sociais e xustiza. 

 

4.3.- Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual. 

 Utilizar un discurso que acolla con naturalidade calquera forma de 

diversidade familiar. 

 Amosar respecto ante calquera forma de orientación sexual e identidade de 

xénero. 

 Velar porque os contidos curriculares de cada materia vaian en consonancia 

cos valores dunha educación coeducativa-lgbti. 

 Reformular o contido dalgunhas materias para dar visibilidade a diversidade 

LGTBI: incluir referentes, reformular frases , textos, etc. 

 Presupoñer que o alumnado manifesta diferentes orientacións sexuais e 

identidades de xénero e amosar aceptación ante a súa diversidade. 

 Velar porque a biblioteca escolar se base na igualdade e que integre a 

perspectiva de xénero, a interculturalidade e as distintas identidades sexuais 

e de xénero.  

 Favorecer o desenvolvemento de obradoiros ou talleres con asociación 

feministas ou institucións que traballan pola igualdade  ou diversidade 

afectivo-sexual e de xénero. 
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         4.4.- Prevención, detección e intervención en caso de LGBTIfobia. 

 Coñecer e respectar as distintas tendencias sexuais, outras razas, outras 

relixións e outras formas de pensar. 

 Valorar a importancia que tiveron na súa época as persoas que intentaron 

romper cos roles sexistas. 

 Aceptar a igualdade e a diversidade que todos temos ante a lei no noso pais. 

 Recoñecer que cada persoa é diferente e que o insulto, a ameaza e a 

manipulación son o principio da violencia de xénero. 

 Aprender a coñecer o propio corpo desde o punto de vista biolóxico, non 

sexista ou racista. 

 

5.- MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN NOS SEGUINTES ÁMBITOS:  

As medidas propostas están en consonancia cos obxectivos establecidos e 

contribúen a súa consecución. 

 

5.1.- Organización do centro: 

o Favorecer a representación de homes e mulleres nos órganos de decisión e 

representación de xeito equitativo. 

o Nomear unha persoa responsable en materia de igualdade no Consello 

Escolar. 

o Difundir o Plan entre os distintos axentes da comunidade: profesorado, 

alumnado e familias. 

o Promover a formación do profesorado, do alumnado e das familias en 

materia de igualdade e perspectiva de xénero. 

o Empregar unha linguaxe inclusiva e igualitaria en todas as actividades do 

centro. 

o Colaborar con outras entidades na realización de actividades coeducativas. 

o Organizar actividades arredor das datas coeducativas do calendario escolar 

(25 de novembro, 8 de marzo, etc). 

o Crear un espazo na páxina web de centro para difundir información en 

materia de igualdade. 

o 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. 
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o Realizar un breve protocolo de actuación para abordar casos de conductas 

contrarias á convivencia por razón de xénero. 

o Promover pautas de actualización curricular e orientacións para a a 

avaliación de material didáctico desde o punto de vista da perspectiva de 

xénero, violencia de xénero e  educación afectiva sexual. 

o Configurar maletas viaxeiras sobre igualdade de xénero, violencia de xénero 

e educación afectiva sexual. 

o Fomentar a participación do profesorado en actividades formativas  no 

ámbito da igualdade, da violencia de xénero así como no da diversidade 

afectiva e sexual. 

o Favorecer a implicación das familias nos programas de innovación educativa 

que se desenvolvan no centro en materia de igualdade e actividade 

deportiva co fin de afondar na inclusión da muller. 

o Realizar accións formativas sobre materiais didácticos coeducativos. 

o Analizar no seo do Consello Escolar as accións que se están a desenvolver no 

ámbito da igualdade. 

 

5.2.- Organización de aula: 

o Revisar as programacións didácticas e a práctica docente desde unha 

perspectiva de xénero: incluír as mulleres relevantes en cada ámbito do 

saber, os saberes asociados tradicionalmente ás mulleres, as desigualdades 

de xénero, …. 

o Revisar o material didáctico empregado na aula (valores, normas, 

representacións, selección de contidos, personaxes, imaxes, actividades, 

linguaxe, etc) dende unha perspectiva de xénero. 

o Seleccionar materiais e recursos dende unha tarefa preventiva: As redes 

sociais, usos e abusos en clave de xénero; a diversidade afectivo-sexual e de 

xénero; mitos románticos como modelos perversos; a desigual distribución 

de roles entre homes e mulleres; a historia do feminismo; a sociedade 

machista, etc. 

o Realizar actividades de información e sensibilización dirixidas tanto ao 

alumnado como ás familias  para fomentar a igualdade efectiva entre homes 

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

o Difundir e visualizar todos os materiais elaborados polo centro co fin de 

difundir os principios da coeducación, de igualdade e da educación afectiva 

e sexual a comunidade educativa. 
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5.3.- Organización de espazos, recursos e das oportunidades de realización 

vocacional: 

o Difundir información a través do taboleiro do centro, páxina web ou blog do 

centro. 

o Promover lecturas coeducativas a través da biblioteca escolar. 

o Revisar a idoneidade dos contidos audiovisuais das actividades do centro. 

o Revisar a idoneidade das entidades colaboradores co centro en canto ao 

respecto á diversidade sexual e de xenero. 

o Empregar contidos de actualidade para sensibilizar sobre a necesidade de 

avanzar cara á igualdade real. 

o Xestionar as actividades e a distribución do patio para favorecer a inclusión. 

o Promover a cooperación nos espazos tecnolóxicos. 

o Promover a prevención ante a discriminación por razón de sexo, xénero ou 

orientación sexual dende o ámbito da orientación educativa e vocacional. 

o Previr o acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidade de 

xénero do alumnado na realización de actividades como parte da prevención 

de riscos laborais. 

o Promover a participación do sexo menos representado nas actividades 

científico-tecnolóxicas, deportivas, artísticas, de coidado, etc. 

o Elaborar un programa educativo con perspectiva de xénero que favoreza a 

participación do alumnado en intervencións sociocomunitarias. 

 

5.4.- Organización da inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia 

escolar: 

o Promover o respecto e o bo trato entre homes e mulleres. 

o Promover actividades de coidado entre persoas, coidado do medio 

ambiente, etc. 

o Promover o respecto cara á diversidade sexual e de xénero. 

o Promover metodoloxías activas, participativas e cooperativas. 

o Promover a corresponsabilidade na realización das tarefas. 

o Promover actividades de intervención social na comunidade educativa. 
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5.5.- Organización do plan de mediación: 

o Centrarse en valores non sexistas e igualitarios, con especial atención á 

resolución de conflitos sen facer uso da violencia, coa  intención primordial 

de previr condutas violentas e reaccións de poder baseadas no sexo. É polo 

tanto unha medida básica de prevención da violencia de xénero. 

o Formar ao alumnado no programa de mediadores no quinto curso de 

educación primaria. 

o Convertir aos/ás nenos/as nos/nas protagonistas do proceso no sexto curso 

de educación primaria. 

 

6.- METODOLOXÍA: 

O enfoque metodolóxico deste Plan de Igualdade será globalizador e contribuirá ao 

desenvolvemento das competencias clave. Traballarase en todo momento pola 

igualdade e o rexeitamento de toda discriminación por cuestión de sexos.  

Traballaremos de forma significativa actividades prácticas, colaborativas, lúdicas, 

activas e participativas. Planificaranse actividades máis ou menos a largo plazo e 

outras que serán puntuais e irán encamiñadas á consecución dos obxectivos 

establecidos para todo o centro e para o traballo nas aulas. 

Será imprescindible a coordinación entre o profesorado e os distintos equipos de 

traballo, así como coas familias. Proporanse actividades que impliquen a 

participación de todo o alumnado de forma igualitaria e non discriminatoria. 

Priorizarase o establecemento das relacións baseadas no respecto e a igualdade. 

Pretendemos unha actuación global no centro con actuacións xeneralizadas para 

toda a comunidade educativa. 

A coeducación confórmase como un modo de traballar o currículo, non é unha 

asignatura aislada senón un elemento esencial que debe estar presente en todo 

momento. 

 

7.- SEGUIMENTO E AVALIACIÓN: 

Para avaliar o desenvolvemento do Plan de Igualdade, levarase a cabo unha avaliación 

continua que nos permitirá analizar si os obxectivos plantexados están sendo 

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

propostos e así poder realizar as modificacións oportunas. 

Valorarase o grao de implicación de cada un dos membros que compoñen a 

Comunidade Educativa, así como a coordinación entre eles e o grado de aceptación 

das distintas propostas. Esta avaliación continua complementarase cunha avaliación 
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final onde se valoren os resultados obtidos, as posibles melloras, as necesidades 

detectadas así como as nosas fortalezas. 

Para todo isto, empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación: 

 Revisión dos indicadores de logro establecidos para cada actuación. 

 Referentes establecidos na Memoria do Plan de Igualdade. 

 Seguimento a través do Departamento de Orientación do Equipo de Mediación 

Escolar. 

 Seguimento a través das reunións de nivel e Comisión de Coordinación 

Pedagóxica. 

 Realización de diagnósticos a través de cuestionarios. 

 

8.- CONCRECIÓN ANUAL DO PLAN DE CONVIVENCIA 

As accións en materia de igualdade que se levarán a cabo para previr desigualdades 

organizaranse en función dos resultados do diagnóstico realizado. 

Os eixes nos que se desenvolverán todas as propostas serán os seguintes: 

 Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

 Prevención, detección e intervención en casos de violencia de xénero 

 Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual. 

  Prevención, detección e intervención en caso de LGBTIfobia. 

 

 

CONCRECIÓN ANUAL PLAN DE IGUALDADE 

CURSO 2019-2020 

EIXE Nº1: 

PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMES E 

MULLERES 

1ª ACTUACIÓN Favorecer a representación de homes e mulleres nos 

órganos de decisión e representación de xeito 

equitativo. 

TEMPORALIZACIÓN 1º T 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Delegado/a e subdelegado/a de cada clase 

home e muller. 

 Constituir equipos de traballo representados 
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ao 50% por homes e mulleres. 

2ª ACTUACIÓN Nomear unha persoa responsable en materia de 

igualdade no Consello Escolar. 

TEMPORALIZACIÓN 1º T 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Nomear unha persoa no Consello Escolar 

encargada de coordinar o desenvolvento do 

Plan de Igualdade. 

3ª ACTUACIÓN Difundir o Plan entre os distintos axentes das 

comunidades: profesorado, alumnado e familias. 

TEMPORALIZACIÓN 1º T 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Publicar o Plan de Igualdade na web do 

centro. 

 Informar ás familias, alumnado e 

profesorado. 

4ª ACTUACIÓN Promover a formación do profesorado, do alumnado 

e das familias en materia de igualdade. 

TEMPORALIZACIÓN 1º T 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Desenvolver o Programa “Camiña con nós 

pola igualdade” para 1º e 2º curso. 

 Desenvolver charlas informativas para 

familias e profesorado. Servizos sociais do 

Concello. 

5ª ACTUACIÓN Organizar actividades arredor das datas coeducativas 

do calendario escolar (25 de novembro, 8 de marzo, 

etc). 

TEMPORALIZACIÓN 1ºT 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Conmemorar, a nivel centro, o 25 de 

novembro: Día Internacional da eliminación 

da violencia contra a muller. 

 Conmemorar, a nivel centro, o 8 de marzo: 

Día da Muller Traballadora. 

 Incluír nas programacións de aula mulleres 

relevantes en cada ámbito do saber. 

6ª ACTUACIÓN Fomentar o uso dos distintos espazos do centro 

(patios, pavillón, aulas, espazos de convivencia, etc) 

por todo o alumnado. 
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TEMPORALIZACIÓN 1ºT 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Distribuír o patio en diferentes espazos. 

 Organizar o Día sen Balón. 

7ª ACTUACIÓN Configurar maletas, contos viaxeiras/os e material 

divulgativo sobre igualdade de xénero, violencia de 

xénero e educación afectiva sexual. 

TEMPORALIZACIÓN 1ºT 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Crear unha maleta viaxeira por ciclo na 

biblioteca escolar. 

 Elaborar un conto viaxeiro coeducativo 
interniveis dende 6º ata 1º de primaria. 

 Promover deseños con mensaxes non 
sexistas para sensibilizar á comunidade 
educativa, dende a área de educación 
artística, elaborando chapas... 

8ª ACTUACIÓN Fomentar a participación da muller en actividades 

deportivas en pé de igualdade co sexo masculino. 

TEMPORALIZACIÓN 1ºT 2ºT 3ºT 

INDICADOR 

 

 

 Traballar durante todo o ano nun proxecto 

interdisciplinar: “Descubrindo o Norte”: 

carreiras de orientación.  

 Favorecerase a inclusión da muller/home en 

actividades deportivas tradicionalmente 

asignadas a un dos sexos, en todos os folletos 

das actividades extraescolares organizadas 

pola ANPA, co fin de afondar na inclusión da 

muller en actividades deportivas. 

9ª ACTUACIÓN Instarase á Comunidade Educativa a que utilice 

unha linguaxe carente de connotacións sexistas 

nas súas comunicacións 

TEMPORALIZACIÓN 1ºT 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Farase fincapé especialmente nas 
comunicacións que saen do centro educativo 
tanto do profesorado como da ANPA. 

EIXE Nº 2: 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE 
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XÉNERO 

1ª ACTUACIÓN Rexeitar calquera situación de desigualdade ou 

violencia  no marco dun sistema de relacións 

humanas. 

TEMPORALIZACIÓN 1ºT 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Fomentar a participación no Equipo de 

Mediación Escolar. 

 Desenvolver o Programa de Formación do 

Equipo de Mediadores. 

 Sensibilizar ao alumnado a través dunha 
campaña informativa. Co equipo de 
mediación traballaranse eslogans que traten 
sobre a igualdade. Farase algún mural polos 
corredores con mensaxes positivas (p. ex. 
Xogando aprendemos a seren iguais). 

 Organizar charlas de sensibilización e 

prevención do abuso sexual infantil. 

2ª ACTUACIÓN Seguir  protocolos de indicadores para detectar 

calquera signo de violencia. 

TEMPORALIZACIÓN 1ºT 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Difundir o Protocolo de Prevención e 

Actuación en caso de Violencia de Xénero de 

Centro. 

3ª ACTUACIÓN Potenciar os xoguetes cooperativos e os 

xoguetes non sexistas. 

TEMPORALIZACIÓN 1ºT 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Fomentar a sensibilización das familias con 

ocasión das festividades do Nadal para 

rexeitar o contido sexista e violento de 

moitos xogos e xoguetes e contribuir así ao 

desenvolvemento de actividades e 

comportamentos de cooperación, respecto 

ás diferenzas e relacións de igualdade entre 

os nenos e nenas. 

EIXE Nº 3: 

PROMOCIÓN DO RESPECTO POLA DIVERSIDADE AFECTIVO-SEXUAL. 

1ª ACTUACIÓN Velar porque a biblioteca escolar se basee na 

igualdade e integre a perspectiva de xénero, a 
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interculturalidade e as distintas identidades sexuais 

e de xénero.  

TEMPORALIZACIÓN 1ºT 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Adquirir libros baseados na perspectiva de 

xénero, a interculturalidade e as distintas 

identidades sexuais e de xénero. 

 Publicitar os libros con esta temática. 

2ª ACTUACIÓN Favorecer o desenvolvemento de obradoiros ou 

talleres con asociacións feministas ou institucións 

que traballan pola igualdade  ou diversidade 

afectivo-sexual e de xénero. 

TEMPORALIZACIÓN 1ºT 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Organizar un obradoiro sobre a diversidade 

afectivo-sexual para 5º curso. (Orientación 

sexual e identidade de xénero). Asociación 

Nós Mesmas. 

EIXE Nº 4: 

PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN NO CASO DE LGBTIfobia. 

1ª ACTUACIÓN Coñecer e respectar as distintas tendencias sexuais, 

outras razas, outras relixións e outras formas de 

pensar. 

TEMPORALIZACIÓN 1ºT 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Incorporar nas Programacións de Aula, 

contidos referenes a distintas tendencias 

sexuais, outras razas, relixións, etc. 

2ª ACTUACIÓN Aceptar a igualdade e a diversidade que todos 

temos ante a lei no noso pais. 

TEMPORALIZACIÓN 1ºT 2ºT 3ºT 

INDICADOR  Organizar un obradoiro sobre a diversidade 

afectivo-sexual para 6º curso. (Acoso escolar 

por homofobia/transfobia). Asociación Nós 

Mesmas. 
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Este Plan de Igualdade foi aprobado pola Dirección do Centro, despois de ser 

avaliado positivamente polo Consello Escolar o 8 de outubro de 2019. 

 

 

Valadares, 9 de outubro de 2019 

 

 

 

 


