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PROPOSTA PARA O PLAN DE IGUALDADE  

CPI  PECALAMA- TORDOIA 

1.- Introdución 

2.- Contextualización e normativa e do centro. 

3.- Diagnóstico da situación do CPI PECALAMA en materia de igualdade de xénero, violencia  

de xénero e lgtbifobia. 

4.-  Obxectivos coeducativos do Plan de igualdade 

5.- Medidas concretas de actuación do plan. 

6.- Seguimento e avaliación. 

7.- Anexos: 

 Anexo 1: Normativa estatal e autonómica. 

 Anexo 2: Somos un centro coeducativo? 

 

1.- INTRODUCIÓN 

O plan de igualdade é un documento  no que se recollen as medidas de  acción positiva para 

abordar a promoción da igualdade entre mulleres e homes e para sensibilizar, previr e intervir frente 

á violencia machista, que inclúe a violencia contra a muller e a  diversifobia ou LGTBIfobia. 

O plan de igualdade elaborado formará parte do Proxecto Educativo de cada centro, e 

desenvolverase anualmente no marco da súa Programación xeral anual. 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO 

Educar en igualdade supón un modelo educativo que se fundamenta no respecto ao principio 

de igualdade entre mulleres e homes. Este principio debe estar presente en todos os elementos que 

interveñen no proceso educativo, garantíndose o seu cumprimento tanto nos contidos académicos 

como na práctica diaria do profesorado e nas relacións entre as persoas que forman parte da 

comunidade educativa. A través deste modelo prodúcese o recoñecemento das diferenzas que existen 

entre mulleres e homes e impídese que estas se constitúan na orixe dunhas relacións desiguais e de 

dominación dun sexo con respecto ao outro. Trátase de educar nunha cultura na que mulleres e homes 

estean libres das ataduras e influencias que impoñen os mandatos de xénero e que incapacitan ás 

persoas para o desenvolvemento das súas capacidades en liberdade.  

 

Cando no centro educativo, durante o recreo, a pista deportiva é ocupada por nenos e as nenas 

sitúanse no espazo periférico, cando uns xogan ao fútbol e outras charlan ou pasean, cando as 

cualificacións delas son superiores ás deles pero esta circunstancia non se reflicte na composición do 

mercado laboral, cando se pon en cuestión a orientación sexual dun mozo que cursa un ciclo formativo 

de barbaría ou unha moza pensa que os celos da súa parella son a mostra do amor incondicional que 

este sente por ela... Todas elas son manifestacións claras da vixencia que roles e estereotipos sexistas 

seguen tendo hoxe en día. 

Os centros educativos son un dos principais lugares de socialización. Mediante a relación coas 

e os demais achéganse a cultura, os valores, os costumes e tradicións dunha sociedade. Os roles e 

estereotipos de xénero pasan a formar parte do imaxinario colectivo como unha tradición ou un feito 

socialmente admitido, como parte da cultura e somos socializadas e socializados neles. A escola 

coeducativa é un modelo de escola que rompe coa transmisión do imaxinario sexista. Significa educar 
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na igualdade de xénero, de maneira que tanto homes coma mulleres sexan alleos aos prexuízos e 

mandatos de xénero. O cambio de modelo educativo non é tarefa doada, xa que o modelo actual está 

fortemente arraigado socialmente. 

 

Seguindo as instrucións ditadas pola consellería de Educación do 6 de setembro de 2019 e o 

marco lexislativa estatal e da Xunta de Galicia (anexo I) elaboramos esta proposta para implementar 

o plan de igualdade. O fin é romper coa transmisión de esterotipos e roles de xénero que están a 

construír a sociedade desigual na que vivimos e avanzar na consecución do principio de igualdade de 

oportunidades  entre mulleres e homes no ámbito educativo. 

Aínda que faltan aspectos por desenvolver, na documentación do centro actualmente xa 

figuran algunhas cuestións organizativas relacionadas coa igualdade de xénero. 

No proxecto educativo figura a coeducación como marca de identidade do centro. O PEC 

reflexa como sinais de identidade do centro a equidade, que garante a igualdade de oportunidades e 

o desenvolvemento da igualdade de dereitos e oportunidades e o fomento da igualdade entre homes 

e mulleres. Os obxectivos do plan inclúen formar ao alumnado en igualdade, sen ningún tipo  de 

discriminación e eliminando estereotipos en relación aos roles do home e da muller na sociedade. 

(Faise necesario a concreción destes obxectivos, seguindo as instrucións do 6 de setembro) 

As datas conmemorativas do 25 de novembro, Día internacional contra a violencia contra a 

muller e o 8 de marzo véñense realizando no centro hai  anos, malia non figuraren no PEC. (Falta por 

incorporar a estas conmemoracións as datas LGTBI). 

Co obxectivo de fomentar unha educación afectivo-sexual sá e de previr a violencia de xénero 

e a diversifobia,  o departamento de Orientación organiza todos os cursos en diferentes niveis 

educativos obradoiros e actividades formativas específicas de educación emocional,  prevención da 

violencia de xénero e educación afectivo-sexual. Estes obradoiros organízanse coa participación 

interna das titorías e externa, en colaboración coa mancomunidade e outros organismos públicos ou 

privados. Ademais o centro participa nas actividades de prevención de violencia de xénero 

organizadas polo CIM da mancomunidade de Ordes. 

 A biblioteca de ESO dispón dunha sección de igualdade de xénero e diversidade sexual co fin de 

visibilizar as adquisicións relacionadas co tema. Ademais, a través dos clubs de lectura promóvense 

lecturas coeducativas e LGTBI.  

 

 

 

 

 

 

 

3.- DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN DO CPI PECALAMA (TORDOIA) EN MATERIA DE 

IGUALDADE DE XÉNERO, VIOLENCIA DE XÉNERO E LGTBIFOBIA 

FICHAS DE OBSERVACIÓN PARA A AVALIACIÓN INICIAL DO CENTRO. 

DIAGNÓSTICO 
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ASPECTO 1: CARACTERÍSTICAS DO CENTRO EDUCATIVO 

 FICHAS DE DISTRIBUCIÓN POR SEXOS DO PROFESORADO E ALUMNADO 

1.- Equipo directivo 

Composición do Equipo directivo e Profesorado Mulleres Homes Total 
Dirección 1   
Xefatura de estudos de primaria 1   
Xefatura de estudos de secundaria 1   
Secretaría 1   
Composición do claustro 20 7 27 

 

2.- Profesorado 

2.1.- Profesorado de primaria 

Nº Total de docentes en primaria Mulleres Homes Total 
4º de infantil 1  1 
5º de infantil  1 1 
6º de infantil 1  1 
1º de primaria 1  1 
2º de primaria 1  1 
3º de primaria 1  1 
4º de primaria 1  1 
5º de primaria  1  1 
6º de primaria 1  1 
Relixión   1 1 
Audición e linguaxe (3 días á semana) 1  1 
Pedagoxía terapéutica 1  1 

 

2.2.- Profesorado de secundaria 

Nº Total de docentes en secundaria Mulleres Homes Total 
Lingua Inglesa 1º ESO 1  1 
Lingua Inglesa 2º, 3º e 4º ESO 1  1 
Lingua Francesa  1  1 
Lingua Galega 1  1 
Lingua Castelá 1  1 
Matemáticas  1  1 
Xeografía e Historia, Cultura Clásica, Actividades 
Emprendedoras 

 1 1 

Bioloxía, Física e Química e Cultura Científica,  1 1 
Educación física, Informática, Optativa de 1º ESO  1 1 
Educación Plástica, Visual e Audiovisual e Valores éticos 1  1 
Relixión 1  1 
Tecnoloxía   1 1 
Informática  1 1 
Orientación escolar 1  1 
Pedagoxía Terapéutica 0  0 

3.- Alumnado  

3.1.- Alumnado de primaria 

Nº Total de alumnas e alumnos en infantil e  primaria Mulleres Homes Total 
4º de infantil 11 2 13 
5º de infantil 7 7 14 
6º de infantil 8 5 13 
1º de primaria 9 5 14 
2º de primaria 5 10 15 
3º de primaria 6 8 14 
4º de primaria 7 6 13 
5º de primaria 9 7 16 
6º de primaria 5 5 10 

 

3.2. Alumnado de secundaria 

Nº Total de alumnas e alumnos secundaria Mulleres Homes Total 
1º ESO 3 7 10 
2º ESO 6 7 13 
3º ESO 5 6 11 
4º ESO 3 8 11 
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4.- Outros órganos que compoñen o centro educativo 

Órganos de representación e participación Mulleres Homes Total 

Nº de representantes no consello escolar 11 7 18 

Delegadas/os en secundaria    

 

5.- Consello escolar 

Composición do consello escolar Mulleres Homes Total 
Dirección 1  1 
Xefatura estudos primaria 1  1 
Xefatura estudos secundaria 1  1 
Secretaría 1  1 
Representantes do profesorado 4  2 
Representantes das familias 0 2 2 
Representantes do alumnado 2 1 3 
Representante do concello  1 1 
Representante do PAS 0 1 1 

 

6.- Personal de administración e servizos 

Composición do persoal de administración e servizos Mulleres Homes Total 
Personal administrativo  1 1 
Conserxería    
Limpieza do centro 3  3 
Persoal de cociña 3  3 
Vixilancia en autobuses    
Colaboración nas vixilancias do recreo de comedor 8  8 

 

7.- Asociación de nais e pais 

Asociación de nais e pais Mulleres Homes Total 
Número de persoas socias    
Presidencia  1  1 
Xunta directiva 10 1 12 

 

8.- Resultados académicos 

8.1.- Alumnado de primaria 
Nº  de alumnas e alumnos que non promocionaron en 
infantil e  primaria 

Mulleres Homes Total 

4º de infantil   0 

5º de infantil   0 

6º de infantil   0 

1º de primaria   0 

2º de primaria   0 

3º de primaria   0 

4º de primaria   0 

5º de primaria   0 

6º de primaria   0 

 

 

 

 

 

8.2.- Alumnado de secundaria 
Nº de alumnas e alumnos que non  promocionaron en  
secundaria 

Mulleres Homes Total 

1º ESO 1 0 1 
2º ESO 0 0 0 
3ºESO 0 0 0 
4º ESO 0 0 0 
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9. Rexistro de conductas contrarias á convivencia en secundaria 
Nº de alumnas e alumnos que rexistraron condutas 
contrarias á convivencia (en nº de partes) 

Mulleres Homes Total 

1º ESO 1 0 1 
2º ESO 0 0 0 
3ºESO 0 0 0 
4º ESO 0 0 0 

 

 

ASPECTO 2 : LINGUAXE INCLUSIVA 

 

 

CARTELERÍA 

 
Fecha de observación Masculino Masculino e 

feminino 
Neutro 
 

Dirección   1 

Secretaría   1 

Sala de profesorado   1 

Outros espazos   1 

 

Linguaxe escrita  

A) Documentos internos: 

Fecha de observación 

 

Masculino Masculino e 

feminino 

Neutro 

Circulares a familias   X 

Convocatorias  X  

Boletíns de notas  X  

Actas   X 

Proxectos...   X 

Páxina web    X 

 

 

B)Documentos oficiais: 

 

PE, NOF e Plan de Convivencia: Non presentan unha linguaxe inclusiva na súa totalidade, 

utilízase o masculino xenérico en moitas ocasións e altérnanse os dous xéneros e o colectivo 

aleatoriamente (familia-escola, os adultos, os pais, o alumnado, o neno, o profesorado, o alumnado, 

todos os alumnos, profesores,  xefe/a de estudos, mestres/as, alumnos e alumnas,  

os alumnos, claustro de profesores...). 

Plan de acción titorial (PAT): a linguaxe é inclusiva na súa totalidade.  

Linguaxe oral: Non se utiliza de xeito xeneralizado entre o profesorado. 

 

 

 

 

ASPECTO 3. DISTRIBUCIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS 

Na actualidade non existe unha distribución de patio nin outros espazos que contemple a 

perspectiva de xénero. 
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ASPECTO 4: PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVERVENCIÓN NOS 

CASOS DE VIOLENCIA, INCLUÍDA A VIOLENCIA MACHISTA: AGRESIÓNS 

SEXISTAS, ACOSO SEXUAL.  

 

Nos contidos do PAT establécese como bloque 1 "O desenvolvemento persoal", no que 

figuran a autoestima e o autoconcepto e a identidade de xénero. Este obxectivo está desenvolto no 

Plan de convivencia.  Neste documento sinálanse a educación en valores e os programas de 

intelixencia emocional como actuacións do centro para previr a violencia machista. Os 

procedementos empregados son charlas e obradoiros de educación en igualdade e prevención de 

violencia de xénero, actividades  de titoría para desenvolver as habilidades sociais e o autoconcepto 

e obradoiros e actividades de educación afectivo sexual na ESO. 

. 

 

ASPECTO 5: SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA DIVERSIFOBIA 

Puntualmente realízase algunha actividade titorial para fomentar o respecto á diversidade 

sexual e o rexeitamento á diversifobia ou LGTBIfobia. 

Na materia de Igualdade de xénero e nas titorías realízanse actividades de sensibilización e 

información para fomentar o respecto a o colectivo LGTBI e o aprecio a diversidade sexual. 

No taboleiro de Igualdade (compartido co de Orientación), difúndese información e accións de 

visibilización e apoio ao colectivo LGTB. 

 

ASPECTO 6: ANÁLISE DO MATERIAL DIDÁCTICO 

 A selección do material didáctico e os libros de texto require unha análise con perspectiva de 

xénero aínda por realizar no centro de xeito xeneralizado. Consideramos necesario facelo, xa que 

constatamos que o seu contido non é neutral, senón que está cargado de connotacións sexistas, tanto 

textual coma simbólicas. Ademais, reproducen estereotipos e roles de xénero e  mostran unha división 

sexual do traballo cunha imaxe estereotipada das profesións. Non presentan unha diversidade 

afectivo-sexual e visibilizan a algunhas mulleres vinculadas a diferentes ámbitos,  pero á marxe do 

tema principal. 
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4.- OBXECTIVOS COEDUCATIVOS DO PLAN DE IGUALDADE 

 

1.- Desaprender a desigualdade, rompendo os estereotipos de xénero. 

2.- Aprender a igualdade. 

 

5.- MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN DO PLAN DE IGUALDADE 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

MEDIDAS E ACTUACIÓNS 

SECTOR DA 

COMUNIDADE 

A QUEN SE 

DIRIXE 

RESPONSABLES DA 

IMPLEMENTACIÓN 

DA MEDIDA 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Trianual (2019-2022) 

 

ORGANIZACIÓN DO CENTRO 

 

1.- Impulsar a igualdade en 

órganos de decisión. 

1.- Nomear representante de igualdade no consello escolar Comunidade 

escolar 

Equipo directivo 2019-2020 

2.- Favorecer a participación da 

comunidade escolar en materia de 

igualdade 

2.- Difundir o plan de igualdade entre a comunidade escolar 

para a súa información e sensibilización. 

3.- Difundir información a través dun taboleiro no centro. 

Comunidade 

escolar 

Equipo directivo 2019-2020 

3.- Promover a linguaxe 

inclusiva e non sexista na escrita. 

 

4.-Consolidar unha linguaxe inclusiva escrita en todos os 

documentos internos  do centro, cartas e comunicados, 

cartelería, boletíns... así como nos documento oficiais. 

Equipo directivo Equipo directivo 

Profesorado 

 

2019-2020 

4.- Promover a linguaxe 

inclusiva e non sexista na 

linguaxe oral. 

5.- Avanzar no uso de formas e expresións verbais non 

sexistas nos diferentes contextos educativos: aulas, claustros, 

familias... (Empregar: alumnado, profesorado, familias ... 

Profesorado e 

equipo directivo 

 

Profesorado 

Equipo directivo 

 

4.- Promover a linguaxe 

inclusiva e non sexista na 

linguaxe oral. 

6.- Identificar os recursos lingüísticos que contribúen a 

visibilizar as mulleres no discurso a través do uso dunha 

linguaxe inclusiva. 

Profesorado 

Equipo directivo 

Alumnado 

Equipo directivo 

Dep. de orientación 

Titoría 

Profesorado 
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 7.- Reflexionar sobre como a linguaxe contribúe á 

desvalorización de profesións desempeñadas por mulleres e 

promove unha xerarquía de xénero utilizando vídeos, contos,  

artigos de prensa... 

8.- Divulgación da guía non sexista da linguaxe entre o 

profesorado e o equipo directivo. 

  

 

 

 

Departamento de 

orientación 

 

 

 

 

2019-2020 

5.- Sensibilizar e concienciar ao 

alumnado en materia de 

igualdade de oportunidades 

para promover unha reflexión que 

redunde nunha actitude de 

corresponsabilidade de homes e 

mulleres e de valores no ámbito 

escolar e social. 

9.- Buscar e seleccionar mostras da desigualdade por razón 

de sexo e xénero a través de diferentes exemplos: na división 

sexual do traballo, acceso ao mundo laboral, salarios, 

masculinización e feminización dos perfís profesionais, 

corresponsabilidade no ámbito doméstico, uso desigual dos 

espazos e aproveitamento dos tempos de ocio, uso das novas 

tecnoloxías, feminización da pobreza... 

10.- 11 de outubro:  Conmemoración do día internacional 

das nenas. 

Alumnado 

 

 

 

 

Alumnado 

 

Titorías 

Dep. de Orientación 

 

 

 

Profesorado. 

Titorías 

 

6.- Promover pautas para a 

actualización e revisión dos 

libros de texto e  material 

didáctico para que sexan 

inclusivos e non sexistas. 

11.- Avanzar na introdución de mulleres nos currículos das 

materias. 

12.- Revisar as programacións e o material didáctico da aula 

dende unha perspectiva de xénero (valores, normas, 

representacións, selección dos contidos, das personaxes, das 

imaxes, da linguaxe, da proposta de actividades). 

Alumnado Equipo directivo 

Profesorado 

 

7.- Introducir a perspectiva de 

xénero como rasgo identitario do 

centro escolar 

13.- 30 xaneiro: Conmemoración do día da paz con 

perspectiva de xénero. 

Alumnado Profesorado 

 

2 trimestre 2019-2020 

 

ELIMINACIÓN DOS ESTEREOTIPOS DE XÉNERO NA TRANSMISIÓN DOS VALORES E DOS SABERES 

 

8.- Reflexionar sobre as causas 

que xeran discriminación sexual 

14.- Análise do sexismo en deportes, xoguetes, publicidade, 

prensa, TV, na ciencia, na música... 

Alumnado Titorías 

Profesorado de diferentes 

ámbitos. 
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baseadas en estereotipos de 

xénero. 

 

Observar  as diferenzas nas escollas entre mulleres e homes 

en situacións reais no ámbito do lecer (xogo, deporte...). 

15.- Valorar o poder da publicidade na construción do 

xénero. 

16.- Comparar os modelos de comportamento que 

representan homes e mulleres no seu contorno (familia, 

escola, amizades...) e analizar como inflúen no proxecto de 

vida. 

9.- Visibilizar as contribucións 

das mulleres ao coñecemento na 

historia da humanidade, tanto no 

pasado como no presente, e co 

axeitado reflexo do seu papel na 

evolución histórica. 

17.- Exposición de biografías de mulleres que visibilicen a  

súa contribucións  ao progreso da humanidade. 

18.- 11 febreiro: Conmemoración do día da muller na 

ciencia 

Alumnado Profesorado de diferentes 

ámbitos 

 

2 trimestre 2019-2020 

 19.- Conmemoración do 8 marzo, dando a coñecer a loita 

das mulleres na defensa dos seus dereitos: o dereito á 

educación, ao voto, ao aborto, ao divorcio... a folga 

feminista. 

Alumnado Profesorado 2 trimestre 2019-2020 

10.- Promover a orientación 

académico- profesional libre de 

estereotipos de xénero 

20.-  Analizar as causas que determinan as escollas das 

mulleres e dos homes e como inflúen nas decisión propias. 

Alumnado de 

secundaria 

Dep. de Orientación 

Titorías 

2019-2020 

11.-  Valorar positivamente 

os saberes relacionados co 

ámbito doméstico e o coidado, a 

historia das mulleres e as 

relacións afectivo-sexuais. 

21.- Actividades que conduzan a valorar e apreciar os 

saberes relacionados co traballo doméstico e os coidados, 

contribuíndo deste xeito á construción de masculinidades e 

feminidades igualitarias, tales como: 

Quen fai que na miña casa? Completar táboa e analizar 

resultados. 

Alumnado Titorías 

Profesorado 
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PREVENCIÓN DA VIOLENCIA MACHISTA 

 

12.- Rexeitar actitudes e modelos 

que xeneran a violencia contra 

as mulleres, en calquera das súas 

formas. 

22.- Recoñecer o ciclo da violencia e os sinais da alerta que 

permiten distinguir os casos de violencia machista. 

 

Profesorado 

Alumnado 

Profesorado 

Titorías 

Dep. de orientación 

 

1 trimestre 2019-2020 

 23.- 25 de novembro: Conmemoración do día da violencia 

contra á muller 

Comunidade 

escolar 

Profesorado 

Titorías 

Dep.de orientación 

1 trimestre 2019-2020 

13.- Visibilizar situacións cotiás 

discriminatorias nas relacións de 

parellas desterrando  mitos do 

amor romántico. Dar pautas 

para recoñecer os diferentes tipos 

de violencia de xénero. 

 

24.- Facer cartaces para recoñecer e desmontar os mitos do 

amor romántico. 

25.- Analizar letras de cancións... 

 

Alumnado de 

secundaria 

Profesorado 

Titorías 

2 trimestre  2019-2020 

14.- Combater as relacións 

tóxicas 

26.- Identificar as relacións tóxicas que conducen a relacións 

de dominación-dependencia. Favorecer relacións sans que 

permitan avanzar cara a igualdade. 

Profesorado e 

Alumnado 

Profesorado  

15.- Fomentar as relacións sans 

que serán aplicadas na resolución 

de conflitos. 

27.- Construír definicións dende a igualdade de bo/mal trato 

que serán aplicadas na resolución de conflitos. 

Alumnado Titorías 

Profesorado 

Equipo directivo 

 

16.- Recoñecer os riscos da 

masculinidade hexemónica e 

fomentar as masculinidades 

igualitarias. 

28.- Análise de fragmentos de películas tales como "A bela e 

a besta", "Crepúsculo", " Tres metros sobre el cielo", co 

obxectivo de desmontar o mito da masculinidade 

hexemónica. Propor alternativas. 

Alumnado Titorías 

Profesorado 
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17.- Recoñecer as 

masculinidades igualitarias 

como medio para acabar coa 

violencia machista 

29.- O reto quincenal:  preparar o xantar ou cea na casa para 

toda a familia, realizar unha tarefa doméstica (pasar o ferro, 

coidar a alguén, lavar e tender...). 

Alumnado de 

secundaria 

Profesorado 

Titorías 

Dep. de orientación 

 

18.- Considerar a pornografía 

como factor  relevante da 

violencia machista 

30.- Charlas : Construción da erótica e do pracer na 

adolescencia  e modelos de conduta sexuais. 

Alumnado Titorías 

Departamento de 

orientación 

2019-2020 

19.- Favorecer o 

desenvolvemento integral sen 

discriminación por razón de 

xénero. 

31.-  Actividades que fomenten o empoderamento das nenas, 

o autoconcepto, a autonomía persoal e as habilidades sociais 

do alumnado. 

Alumnado Titorías 

Dep. de orientación 

2019-2020 

20.- Rexeitar a discriminación 

por razón de xénero 

32.- Activar protocolos ou medidas de intervención para 

abordar condutas contrarias á convivencia por razón de 

xénero 

Alumnado Equipo directivo 2019-2020 

 

XESTIÓN DOS ESPAZOS, DOS RECURSOS DE XEITO INCLUSIVO 

 

21.-Difundir información a través 

dun taboleiro no centro 

33.- Extender o uso deste taboleiro a infantil e primaria Comunidade 

escolar 

Equipo directivo  

22.- Promover o cine en 

igualdade 

34.-: Cine-fórum: Tarde de cine ao final de cada avaliación Alumnado de 

secundaria 

Profesorado 

Biblioteca 

2019-2020 

23.- Promover lecturas 

coeducativas e LGTBI 

35.- Propoñer lecturas coeducativas e LGTBI. 

 

Alumnado 

Clubs de lectura 

Profesorado 

Biblioteca 

2019-2020 

24.- Favorecer a inclusión no 

recreo 

36.- Xestionar actividades e ocupación do patio para 

promover a a participación das nenas nos espazos públicos. 

Alumnado Profesorado  

 

EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL EN IGUALDADE 

 

25.- Establecer protocolos de 

identidade de xénero 

37.- Definición das medidas de acompañamento do 

protocolo de identidade de xénero 

Alumnado LGTBI Equipo directivo 2019-2020 
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26.- Fomentar o respecto á 

diversidade sexual 

 

38.- Realizar cartaces, exposicións, traballos que fomenten o 

respecto á diversidade sexual. 

Alumnado Titorías 

Profesorado de diferentes 

ámbitos 

3 trimestre 2019-2020 

27.- Rexeitar abertamente 

calquera manifestación de 

diversifobia. 

39.- Mostra artística para expresar nos corredores do centro  

a loita contra a diversifobia. 

Alumnado de 

secundaria 

Titorías 3 trimestre 2019-2020 

28.- Rexeitar a discriminación 

pola orientación  ou  identidade 

sexual 

40.- Activar protocolos ou medidas de intervención para 

abordar condutas contrarias á convivencia por LGTBfobia. 

Alumnado LGTBI Equipo directivo 

Profesorado 

Dep. de orientación 

2019-2020 

 41.- Desenvolver a atención ao alumnado LGTBI por medio 

de materiais e accións na aula. 

Profesorado Profesorado 

Dep. de orientación 

 

 

29.-Fomentar o respecto á 

diversidade afectivo-sexual 

42.- Cine fórum e/ou videos LGTBI Alumnado Titorías 3 trimestre 2019-2020 

30.- Visibilizar a diversidade 

afectivo-sexual 

43.- 26 Abril: Conmemoración do día da visibilidade 

lésbica. 

Alumnado de 

secundaria 

Titorías 3 trimestre 2019-2020 

31.- Visibilizar a diversidade 

afectivo sexual 

44.- 17 de maio: conmemoración do día contra a homofobia Alumnado Titorías 3 trimestre 2019-2020 

32.- Coñecer e respectar 

diferentes modelos de familia 

45.- 15 de maio: Conmemoración do día das familias Alumnado Profesorado 3 trimestre 2019-2020 
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6.- SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Unha vez avaliado o Plan de Igualdade, a persoa responsable de igualdade durante este curso, 

Dona Verónica Del Río Del Río, fará un seguimento do mesmo e procurará a implicación efectiva de 

todo o claustro, alumnado e en xeral toda a comunidade educativa incluídos os pais/nais e outros 

axentes externos que poidan ser de utilidade. .  

O informe de seguimento anual debe incorporar as actividades realizadas por parte dos 

distintos departamentos didácticos. A final de curso  pasaranse enquisas ao profesorado, as familias e 

ao alumnado. Os datos destas enquisas deben ir segregados por sexo. Farase un balance dos 

resultados obtidos, o impacto das actuacións e as propostas de mellora.  

 

 

7.- ANEXOS DO PLAN DE IGUALDADE 

ANEXO 1 

Normativa estatal 

- Ley Orgánica de Educación (BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006). Título Preliminar. Capítulo I. Artículos 1, 2 y 24. 

Capítulo II. Art. 18. Capítulo III. Art. 23, 24 y 25. Capítulo IV. Art. 33. Capítulo V. Art. 40. Capítulo IX. Art. 66. Título 

III. Capítulo I. Art. 91. Capítulo III. Art. 102. Título V. Capítulo III. Art. 126, 127. Título VII. Capítulo I. Art. 151. 

Disposición adicional cuarta. Disposición adicional vigésimo primera. Disposición adicional vigésimo quinta. 

 

Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE 

núm. 313 de 29 de diciembre de 2004)  

Título I. Capítulo I. Artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9  

 

- Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (BOE núm. 71 de 23 de 

marzo de 2007)  

Título II. Capítulo II. Artículos 23 y 24.  

 

Ley orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo 

 

Convención de la ONU sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer 

 

Constitución española: Artículo 9 e 14. 

 

Convenio de Estambul, BOE 6 de junio 2014. Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 

2011 

 

Normativa autonómica 

 Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020 

Protocolo de identidade de xénero 

Lei pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia 

(2014) 

VII plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-3514
http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/normativa/normativa/docs/convencion.pdf
http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/normativa/normativa/docs/constitucion.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/i_plan_de_actuacions_para_a_igualdade_nos_centros_educativos_de_galicia_2016_2020.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_de_xenero_caderno.pdf
http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/vii_planigualdade_20170403v3_castelan.pdf
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Decreto lexislativo 2/2015 de 12de febreiro pola que se aproba o texto refundido das disposicións legais da comunidade 

autónoma de Galicia en materia de igualdade.  

Web de Igualdade da xunta: https://www.edu.xunta.gal/portal/es/igualdade 

Como facer un plan de Igualdade:  http://www.edu.xunta.gal/portal/node/28553 

Materiais para a Coeducación. Claves para a elaboración Plan de coeducación nun centro de ensino (2019) CIGA Ensino 

Educación en Igualdad. Propuesta metodológica sobre coeducación (2015)Colección Plurales. Ministerio de Educación, 

cultura y deportes. 

http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/Satellite?c=Page&childpagename=JEC%2FJEC_Layout&cid=1393261747718&p=1393261747718&packedargs=idContenido%3D846734%26idLeyJunta%3D833645%26idLeyModificacion%3D833598%26paux%3D1393261747718%26template%3DLoreg%252FJEC_Co
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/Satellite?c=Page&childpagename=JEC%2FJEC_Layout&cid=1393261747718&p=1393261747718&packedargs=idContenido%3D846734%26idLeyJunta%3D833645%26idLeyModificacion%3D833598%26paux%3D1393261747718%26template%3DLoreg%252FJEC_Co
https://www.edu.xunta.gal/portal/es/igualdade
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/28553
https://www.cig-ensino.gal/files/Formacion/Cursos-Recursos/ClavesElaboracionPlanCoeducacion/ClavesElaboracionPlanCoeducacion.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/educacion-en-igualdad-propuesta-metodologica-sobre-coeducacion/educacion-igualdad/20619
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/educacion-en-igualdad-propuesta-metodologica-sobre-coeducacion/educacion-igualdad/20619
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ANEXO 2 

SOMOS UN CENTRO COEDUCATIVO?  

Documento para o profesorado. 

Fonte: Materiais para a Coeducación. Claves para a elaboración Plan de coeducación nun centro de ensino (2019) CIGA Ensino 

NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO 

Lingua escrita inclusiva: boletíns, nota 

internas,  comunicacións a familias e 

profesorado, actas, cartelería... 

Lingua escrita inclusiva: 

Doc. Oficiais (PXA; PE; PAT; Programacións...) 

PE: aparece a educación en igualdade como obxectivo e a súa concreción. 

Linguaxe escrita e oral  (docente e non docente) inclusiva. 

Conmemoracións puntuais: 25N, 8 M PAT: actividades en cada nivel. Trátase a ed. emocional, estereotipos, a 
corresponsabilidade a orientación académica e profesional, que 
promocione a liberdade de escolla de itinerarios e profesións. 

Currículos igualitarios: aportacións das mulleres ao longo da 
historia en todos os ámbitos.  Análise crítica dos obstáculos 
que impediron e impiden a igualdade real. 
Evitar a visión androcéntrica nos contidos dados,  tendo 
coidado cos estereotipos, a linguaxe... 

Aplicamos perspectiva de xénero 
noutras celebracións: Día da paz, día 
do libro,da ciencia... 

Fanse talleres sobre prevención de violencias machistas. Protocolos de prevención, detección e intervención nos casos 
de violencia machista. 

 Hai unidades didácticas específicas nas programacións de aula de cada 
materia. 

NOF: introduce a perspectiva de xénero na resolución de 
conflitos. 

 Accións concreta por parte dun departamento ou grupo de profesorado.  

 Equipo directivo: presenza de mulleres e homes no equipo? Linguaxe 
inclusiva? Realiza o esforzo de nomear representante en igualdade no 
centro? 
Apoia as actividades de igualdade? 
Apoia o diagnóstico do centro con perspectiva feminista? 

 

 O equipo directivo presenta os datos desagregados por sexos en 
resultados académicos e de convivencia? Analiza os itinerarios 
escollidos polo alumnado? 

 

 Existe unha imaxe coeducativa da web do centro? Linguaxe, difusión das 
actividades, sección específica, logo? 

 

 Análise de libro de texto: linguaxe, imaxes, presenza ou ausencia das 
mulleres nos distintos campos. Presenta a diversidade afectivo sexual, a 
varóns relacionados co coidado... 

 

 

https://www.cig-ensino.gal/files/Formacion/Cursos-Recursos/ClavesElaboracionPlanCoeducacion/ClavesElaboracionPlanCoeducacion.pdf
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Un centro completamente coeducativo ... 

Inclúe a igualdade en todos os documentos do centro: 

 

⮚ PE inclúe a igualdade como obxectivo e a concreción do mesmo. 

⮚ PAT con actividades coeducativas para realizar nas titorías. 

⮚ NOF: introduce a perspectiva de xénero na resolución de conflitos. 

⮚ Plan de Convivencia introduce os protocolos de prevención, detección e invervención nos casos de 

violencia, incluída a violencia machista: agresións sexistas, acoso sexual, LGTBIfobia... 

⮚ Programacións: currículos igualitarios. 

 

Tordoia, a 1 Outubro de 2019 

Asdo:  Gloria Casas Ponte 

 


