
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN IGUALDADE 
 

C.R.A. PONTE DA PEDRA 
 



ÍNDICE 

 

0-Introducción. 

1-Marco Legal. 

2-Contextualización Normativa do Centro. 

3-Diagnóstico da Igualdade no Centro. 

4-Obxectivos: 

 1-Promoción da Igualdade entre homes e mulleres. 

 2-Prevención, detención e intervención en casos de violencia de xénero. 

 3-Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexuais. 

 4-Prevención, detección e intervención en casos de LGTBIfobia. 

5- Medidas de actuación. 

 1-Organización do Centro. 

 2-Eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos valores e dos 

saberes. 

 3-Xestión dos espazos, dos recursos e das oportunidades de realización vocacional 

de xeito inclusivo. 

 4-Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia escolar. 

6-Seguimento e avaliación. 

7-Difusión. 

 

 

 

 

 

 



0-Introdución. 

As condutas sociais confórmanse de diferentes ámbitos e espazos: a escola, a familia, os 

medios de comunicación, sobre todo na sociedade actual, onde a mesma sociedade 

demanda un modelo de relacións entre os xéneros sustentado na igualdade. É 

precisamente neste espazo onde a Escola debe levar a cabo unha labor fundamental, 

inducindo comportamentos non sexistas e favorecendo a construción dunha escola de 

valores baseada na inexistencia de discriminación por razóns de xénero, permitindo un 

desenrolo máis equilibrado e libre da personalidade, así coma o acceso as mesmas 

oportunidades, axudando a construír relacións baseadas no respecto en todos os ámbitos 

da sociedade 

Non se debe esquecer que a inclusión da coeducación no Sistema Educativo, baséase en 

argumentos legais e razóns de tipo social. 

De aí a necesidade dun Plan de Igualdade que se incluirá no Plan Xeral Anual do Centro 

e cuxo obxectivo é o desenvolvemento das liñas e protocolos para o cumprimento dos 

obxectivos coeducativos que rexerán os Plans dos Centros. 

O noso Plan de Igualdade, non pretende subscribirse só ao ámbito do alumnado, senón 

que pretende espallarse a toda a Comunidade Educativa, con actuacións dirixidas tanto 

ao persoal do Centro coma ás mesmas familias. Porque desde o Centro consideramos 

que a coeducación implica diferentes elementos: 

-O desenvolvemento de todas as capacidades  do alumnado. 

-O dereito de cada alumna e alumno a ser diferente. 

-O respecto. 

-A loita contra a desigualdade, favorecendo a democracia. 

Por iso, a intervención educativa centrarémola en tres grandes piares: 

-Unha comunidade de aprendizaxe. 

-Unha ecoloxía da escola, e dicir, unha escola na que estea presente o asesoramento cos 



profesionais, non só do ensino, senón tamén dos diferentes ámbitos. 

-Un enfoque ecolóxico, baseado en tres premisas, escola, familia e comunidade. 

Para fomentar deste xeito a igualdade no noso Centro, levaremos a cabo distintas 

medidas que analizaremos de forma máis pormenorizada a continuación nos diferentes 

apartados. 

 

1-Marco Legal. 

A atención a esta demanda social, non é algo novo, senón que pola contra, está recollida 

en diferentes marcos lexislativos, os cales temos que atender para levar a cabo este Plan 

de Igualdade. 

- A Constitución Española,  do 29 de decembro do 1978, na que se  sinala que todos os 

españois son iguais ante a Lei. 

- O preámbulo da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, no que se sinala que un dos 

principais fins da Educación é a formación no respecto dos dereitos e das liberdades 

fundamentais  e da igualdade  efectiva de oportunidades entre mulleres e homes, algo 

que se recalca no artigo 1 e 2. 

 - A LOMCE 8/2013, do 9 de decembro, que fai referencia a igualdade entre persoas e 

sexos. Quedando patente dita referencia no Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro e 

concretamente na Comunidade Galega, no Decreto 105/2014, do 4 de setembro. Esta 

referencia atópase, entre outros, nos obxectivos e) e m), nos que fai  mención expresa a 

igualdade, a non discriminación por estereotipos sexistas  ou por cuestións de diversidade 

afectivo-sexual, así coma o respecto. 

-Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes. 

-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, no que 

se establece: 



*Artigo 17: O currículum regulador do Sistema Educativo. 

*Artigo 18: Erradicación dos prexuízos nos Centros Docentes. 

*Artigo 22: Inclusión da realidade LGTBI nos plans de estudo. 

*Artigo 25: Divulgación da realidade LGTBI entre as ANPA. 

*Artigo 26: combater o acoso e favorecer a visibilidade. 

-Lei 4/2011, do 30 de xuño, de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa. 

-Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro, de Convivencia e Participación da Comunidade 

Educativa en materia de Convivencia Escolar. 

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

gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. 

-Instrución do 6 de setembro do 2019, para a elaboración do Plan de Igualdade no curso 

2019/20, nos Centros docentes sostidos con fondos públicos de niveis non universitarios 

da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. 

-Plan Estratéxico de Galicia para a Igualdade, marzo do 2017, no que se sinalan entre 

outros os seguintes obxectivos: 

*3.1-Avanzar nun modelo educativo baseado na coeducación. 

*3.2-Promover a igualdade de xénero na organización e xestión dos Centros Educativos. 

*3.3-Impulsar unha xestión académica e profesional libre de estereotipos. 

*3.4-Consolidar o enfoque de xénero e das mulleres na actividade académica, científica, 

tecnolóxica e de innovación. 

*3.5-Impulsar modelos igualitarios nas relacións afectivo-sexuais. 

*3.6-Promover valores e actitudes inclusivas e normalizadores respecto da orientación 

sexual e as identidades de xénero 

 

2- Contextualización Normativa do Centro. 

Desde o noso Centro Educativo, o tratamento da igualdade non é unha novidade, desde 



hai tempo, esta forma parte das actividades e dos distintos proxectos levados a cabo no 

mesmo, quedando patente en: 

-No propio Proxecto Educativo, cando se fai referencia a educación para a paz, o diálogo, 

a comprensión e a solidariedade. Tamén se fomenta a incorporación a través das distintas 

áreas de valores para a convivencia que inclúen: respecto e tolerancia, socialización, 

educación para a igualdade entre sexos, educación para a paz e educación sexual. Algo 

que queda patente nas distintas áreas e plans expostos na Programación Xeral Anual. 

-No propio Plan de Convivencia, no cal se busca sobre todo favorecer a convivencia e o 

respecto entre o alumnado e que se espalla aos docentes e as familias, centrándose en 

tres puntos, prevención, detección e tratamento. 

Este tratamento da igualdade queda reflectido de forma expresa en distintos puntos da 

mesma acta de convivencia do Centro. 

- Desde o equipo de Extraescolares tamén se levan realizando durante anos actividades 

enfocadas á convivencia, ao respecto e á igualdade, así coma ás celebracións por medio 

de diferentes actividades, conxuntas ou en aula, entre as que cabe sinalar: o 25 de 

novembro, día Internacional contra a violencia de xénero; o 30 de xaneiro, día Escolar da 

non violencia e da paz; 8 de marzo, día Internacional da muller; 2 de maio, día do Acoso 

Escolar e o 18 de xuño, día da igualdade de trato, e non discriminación de lesbianas, 

gays, transexuais, bisexuais e intersexuais, celebración que se leva a cabo con distintas 

actividades anteriores a fecha da celebración, xa que esta sitúase no final do ano 

académico. 

- Desde o Proxecto de Educación Responsable, do cal o noso Centro forma parte desde 

hai anos,  e que entre outros elementos, ten como base a empatía, o respecto e a 

igualdade. Elementos que se traballaron tanto de forma particular a través das diferentes 

actividades levadas a cabo polos mestres nas diferentes aulas, como en grupo, 

fomentando a convivencia, a través do Coro das emocións ou da celebración do Día 



Emocionante. 

- Desde o Plan de Acción Titorial, fomentando e velando pola igualdade entre o alumnado. 

 

3-Diagnóstico da Igualdade no Centro. 

Á hora de establecer un plan, debemos partir dun estudo previo que nos permita coñecer 

a situación real sobre a que traballar para poder abordar a problemática, de existir esta. 

Ben é certo, que esta non é unha tarefa doada, debido, sobre todo, a que non existe un 

rexistro ou táboa oficial a que atender. Debido a esta circunstancia, a labor sobre a cal 

nos basearemos, parte de instrumentos pouco convencionais, pero igual de efectivos, 

entre as que se encontran a observación, as charlas informais dos titores e especialistas 

co alumnado, as charlas e encontros cas familias, as problemáticas e incidencias 

xurdidas, a asistencia e o absentismo escolar, as situacións de acoso ou ciberacoso, as 

problemáticas de convivencia,... 

Por outra banda, hai que ter en conta que este Centro é un CRA, onde o nivel académico 

máximo o que pode acceder o alumnado é 2º de Educación Primaria, polo que as 

problemáticas sexistas e de igualdade apenas existen ou se manifestan, pois a estas 

idades son case inexistentes. 

Partindo de isto, levamos a cabo un estudo baseado en 7 piares, 4 que atenden 

expresamente ao alumnado, 2 os/as docentes e 1 as familias: 

-Distribución dos espazos. 

-Práctica de distintos xogos. 

-As labores do fogar. 

-As profesións e o sexo que as desempeña. 

-O sexismo lingüístico no Centro. 

-Actitudes ante cuestións de xénero por parte do profesorado. 

-As manifestacións familiares. 



En relación ao alumnado: 

-Distribución dos espazos: en relación a este punto púidose observar que tanto alumnos 

coma alumnas, non teñen problemática por ocupar un espazo ou outro, de feito hai que 

sinalar que a estas idades tan temperás, o espazo e os xogos tenden a compartirse, xa 

sexa o areeiro, os columpios ou mesmamente o espazo de aula. 

Ben é certo, que no alumnado varón, en idades máis avanzadas, concretamente 2º, 

púidose observar, que algúns deles tenden a ocupar máis espazo, non por cuestións 

sexistas, senón polo tipo de actividade lúdica desenvolvida, que pode tender a ser máis 

física, anque moitas veces esta tamén é compartida polo alumnado feminino. 

- Práctica de distintos xogos: o mesmo achegado no punto anterior se pode expoñer aquí. 

De forma máis pormenorizada, sinalar que o alumnado de Infantil practica calquera tipo 

de xogo, indistintamente de que sexa alumno ou alumna, algo que podemos aplicar tamén 

ao alumnado de 1º, porén cabe resaltar que entre os alumnos de 2º, hai unha certa 

tendencia a practicar xogos relacionas con deportes coma o fútbol, algo non tan de 

manifesto entre as alumnas, que prefiren outro tipo de xogos menos físicos, aínda que 

non son poucas ás veces que comparten de forma indiferente calquera xogo. Sinalar que 

entre o alumnado non se soen dar situacións de desprezo por cuestións sexuais nin de 

identidade de xénero, nin nos xogos, nin en aula. Isto mesmo pódese aplicar as 

actividades extraescolares, onde nunca se apreciou ningunha problemática por cuestións 

de xénero ou sexo, nin tampouco por parte da ANPA foi comunicada ningunha incidencia 

a este aspecto. 

- As labores do fogar: En relación a este punto, pouco hai que sinalar. Polo observado e 

escoitado entre o alumnado, despréndese que para eles, non hai diferenzas apreciables 

en canto as labores desempeñadas no fogar, considerando estas tanto propias dos pais 

como das nais, algo que se reflicte tamén en relación aos avós. Quizais, cabería resaltar 

que as únicas manifestacións sexistas en relación a este punto poden xurdir de aquel 



alumnado de segundo de Educación Primaria, cuxas familias están nunha situación 

desestructurada, indiferentemente de que sexa neno ou nena, aínda que soen estar máis 

presentes entre o xénero masculino. Sinalar que estes casos son moi poucos, 

practicamente inexistentes e, non hai que esquecer que para chegar a estas conclusións, 

non se tivo en conta o estudo dun ano académico, senón o de varios anos. 

- As Profesións e o sexo que as desempeña: A estas idades a percepción das profesións 

é indiferente, para moitos descoñecidas, non terminando de manifestar nin entender que 

unha profesión a desempeñe un home ou unha muller. De feito é algo do que non soen 

falar, pois para eles/as, non ten maior relevancia, incluso en 1º e 2º, momento no que xa 

empezan a traballar as profesións nos contidos. Deberíase en este punto resaltar como 

algo positivo, que desde o alumnado, a percepción das figuras paternas en relación a 

labor de coidado e protección é entendida e apreciada por igual indistintamente. 

En relación aos docentes: 

-O sexismo lingüístico no Centro:  Logo de analizar os distintos documentos de Centro, 

tanto actas, como circulares, xa sexan internas ou as familias, pódese constatar a falta de 

tendencias sexistas nas mesmas, máis ben pola contra, debemos de falar que nestes 

sempre se pretende usar unha linguaxe inclusiva e respectuosa. Isto mesmo podemos 

aplicalo tamén a linguaxe usada polos mestres e mestras nas aulas. 

-Actitudes ante cuestións de xénero por parte do profesorado: Debemos comezar dicindo 

que o Claustro do noso Centro esta conformado por 16 mestres e mestras, dos cales 14 

son mulleres e 2 son homes. A pesares de esta disparidade, hai que sinalar que as 

actitudes que presenta o profesorado do Centro en materia de igualdade son de trato 

igualitario e respecto entre ambos sexos. 

En relación as familias. 

-As manifestacións familiares: Das conversas mantidas de forma informal coas familias, 

pódese destacar que non hai manifestacións nin  tendencias sexistas dentro das mesmas.  



Quizais algunha vez, algunha nai ou  pai puido ser que exprese a súa inquietude coa 

parella por divorcios ou separacións, manifestando que a situación non é doada nin para 

eles nin para o alumnado, pero nada máis que resaltar. Mesmamente, á hora das 

reunións coas familias e os titores, acoden indiferentemente pais e nais e maiormente os 

dous. Esta tendencia, tamén se reflicte na asistencia a distintas actividades levadas a 

cabo polo Centro. 

Poñer de manifesto que no pasado, houbo un caso de separación, no que si se 

manifestaba unha clara tendencia sexista por parte do home. Resaltar que desde o 

Centro, especialmente por parte da titora e do equipo directivo, déronse sempre os pasos 

necesarios para que esta situación cambiara, intentando en todo momento educar ao 

alumno na igualdade e o respecto. 

En relación as posibles actitudes contrarias a convivencia, as situacións de acoso ou 

ciberacoso ou posibles casos de problemas por identidade de xénero, hai que sinalar que 

no  noso Centro non hai constancia de ningún destes casos. 

 

4-Obxectivos. 

Como obxectivos xerais, podemos sinalar: 

- Identificar e eliminar as situacións de discriminación e de violencia de xénero. 

- Educar na igualdade entre homes e mulleres desde a Escola. 

- Eliminar os estereotipos de xénero, educando na diversidade e na inclusión. 

- Previr a violencia, favorecendo relacións de equidade. 

- Favorecer a colaboración e a cooperación dentro e fóra da aula. 

- Favorecer a comunicación interpersoal entre as persoas, así como a aceptación das 

diferenzas mediante situacións de diálogo. 

- Fomentar a participación do alumnado en diferentes tarefas relacionadas coa igualdade. 

- Garantir a formación adecuada do alumnado para que este adquira a autonomía persoal, 



coñecementos e habilidades para compartir responsabilidades domésticas, familiares e de 

coidado, contribuíndo a eliminar comportamentos e actitudes sexistas. 

- Potenciar a cooperación familia – escola, buscando a súa implicación na promoción da 

igualdade nos diferentes niveis. 

- Implicar á Comunidade educativa no desenvolvemento do proxecto. 

- Favorecer o respecto e a igualdade entre todos os membros do Equipo Docente. 

- Desenvolver un Plan de Acción Titorial, que potencie a interacción e a comunicación, 

que busque erradicar os comportamentos e actitudes entre o alumnado que non sexan 

igualitarios, algo que se espallará aos textos e materiais didácticos, contemplar e atender  

ao alumnado con problemas de convivencia, o autoconcepto, a resolución de conflitos  e 

unha educación en valores. 

- Traballar a Educación emocional e de valores como base para a formación positiva do 

alumnado en relación consigo mesmo e cos demais. 

- Atender de forma especial, organizando diferentes actividades a nivel Centro ou a nivel 

aula, a aquelas celebracións relacionadas ca igualdade, a convivencia, o respecto, a non 

violencia, a non discriminación e a liberdade. 

- Potenciar a formación do profesorado, coa finalidade de favorecer a igualdade real, e 

efectiva, así como a prevención desde todos os ámbitos. Esta, irá acompañada dunha 

serie de medidas preventivas que afectan tamén á Comunidade Educativa e que implican 

entre outras : 

 - Reparto das tarefas, igual que o alumnado, independentemente do sexo. 

 - Implicación igualitaria na xestión e planificación de actividades do Centro.  

 - Colaboración nas distintas actividades complementarias e extraescolares. 

 - Participación equitativa nas comisións do Consello Escolar. 

 - Uso dunha linguaxe non sexista, evitando comentarios e actitudes discriminatorias 

entre os docentes  e de cara o alumnado. 



 

Como obxectivos coeducativos desenvolvidos a través do plan en canto aos seguintes 

temas, dividirémolos en 4 apartados: 

1-Promoción da igualdade entre mulleres e homes: 

- Examinar contidos e materiais do proceso educativo, para evitar incluíres elementos 

sexistas ou discriminatorios. 

- Detectar situacións de desigualdade que se poidan dar na aula ou no Centro, tanto 

reflectidas na linguaxe, coma nas actitudes ou condutas. 

- Impulsar o empoderamento da muller introducindo figuras femininas relevantes dentro 

dos contidos, fomentando a participación do alumnado en debates que fagan relación aos 

modelos tradicionais das relacións de xénero dentro do espazo educativo. 

- Intervir para o desenvolvemento integral do alumnado en igualdade. 

- Fomentar valores como tolerancia, respecto, colaboración e igualdade a través de 

diferentes actividades. 

2-Prevención, detención e intervención en casos de violencia de xénero. 

Todo o Centro, pero sobre todo o Departamento de Orientación e a Comisión de 

Convivencia, serán os encargados da vixía e intervención, no caso de evidenciar 

situacións de Violencia de xénero no Centro, atendendo ás instrucións recollidas no 

Protocolo de Identidade de Xénero editado pola Consellería de Educación. 

3-Promoción do respecto pola diversidade afectivo – sexuais. 

Á hora de levar a cabo distintas medidas en relación a este punto, teranse en conta as 

diferentes instrucións recollidas no Plan de Convivencia do Centro. 

Para tal proceso, partirase primeiro dun proceso de información ao alumnado, na que 

participarán todos os docentes do Centro, especialmente os encargados da convivencia, o 

Equipo de Orientación e o Equipo Directivo, para o cal levaranse a cabo distintas 

actuacións formativas de cara a formación de estes axentes. 



Esta formación e instrución, estará acompañada dunha biblioteca inclusiva, na que o 

material da mesma atenda a diversidade e liberdade das persoas, partindo do respecto e 

a igualdade. Buscando que esta acompañe na aula a información e formación impartida 

ao alumnado. 

4-Prevención, detección e intervención en casos de LGTBIfobia. 

Á marxe das medidas sinaladas anteriormente terase en conta a información e formación 

de todos os axentes educativos que forma a comunidade escolar, pais, mestres e 

alumnado, e dicir, desde un enfoque ecolóxico. 

No caso de constatarse atentados contra a dignidade do alumnado, aplicaranse as 

distintas medidas correctoras atendendo aos distintos protocolos, atendendo ao artigo 124 

da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación segundo a redacción dada pola Lei 

8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, entre as que se recolle a 

expulsión.  

Teranse en conta unha serie de principios xa acordados no mesmo, escoitando os 

profesionais que se precisen e sempre de acordo cos pais, nais ou titores legais. 

 

5- Medidas de actuación. 

Educar por e para a igualdade non é poñer sobre un papel catro medidas e un par de 

actividades e que logo se plasmen no Proxecto Educativo; isto levaríanos a pensar nunha 

pseudoigualdade. Se queremos proporcionar unha educación en igualdade real, 

precisamos dunha autocrítica, tanto das familias como do profesorado, en relación a como 

transmitimos os estereotipos de xénero. De aí, destacar a importancia do currículo 

oculto e das experiencias persoais, debido principalmente a como nos educaron e á 

sociedade na que vivimos; polo que, é necesaria facer unha reflexión introspectiva coa 

nosa maneira de educar que nos conduza a superar os nosos propios prexuízos. 

 



 

Para acadar isto, faise preciso traballar co plan de igualdade desde un enfoque 

globalizador, fomentando a presenza do mesmo en todas as áreas e actividades, 

entendendo esta como unha filosofía de Centro, algo que se quere deixar plasmado nos 

diversos obxectivos que aquí se expoñen e que afectarán a todos os niveis educativos 

que se imparten no mesmo, desde Educación Infantil  á Educación Primaria.  

1-Organización do Centro. 

- Promover a presencia de mulleres e homes en todos os órganos de dirección, 

participación e toma de decisións do centro de forma que se ofrezan modelos de 

actuación diversos e non estereotipados. 

- Promover a formación en coeducación, prevención de violencia de xénero e igualdade 

de oportunidades entre homes e mulleres. 

- Favorecer o uso dunha linguaxe inclusiva nos documentos institucionais, circulares 

informativas, notificacións, programacións, blogues... 

- Poñer a disposición do profesorado, familia e comunidade educativa diferentes recursos 

para traballar a coeducación. 

- Potenciar a participación e colaboración das familias, ANPA e toda a comunidade 

educativa  na defensa da igualdade. 

- Eliminar a linguaxe sexista nas dependencias do Centro. 

- Fomentar a formación en igualdade de todos os membros da comunidade educativa, 

colaborando e participando para tal fin en distintas actividades promovidas por diferentes 

entidades.  

- Crear na páxina web do centro un apartado que trate a igualdade desde diferentes 

recursos: informacións, vídeos, enquisas, noticias,... 

- A nivel docente, tamén se traballarán distintos aspectos: 

 - Implicarse nos distintos procesos de reflexión e acción que axuden a previr 



accións de violencia de xénero no Centro. 

 - Potenciar o traballo de aspectos relacionados coa  igualdade como parte do 

proceso de ensinanza – aprendizaxe.   

 - Potenciar unha educación afectivo – sexual. 

 - Fomentar o traballo desta temática por medio de distintas metodoloxías e 

actividades, como poden ser  murais ou carteis. 

- Entre as diferentes actividades a desenvolver por parte do persoal docente: 

 *Lectura de contos tradicionais, analizando de forma crítica os roles establecidos 

e, a partir destes, elaborar contos nos que se cambien os roles. 

 *Análise crítico, adaptado as idades da publicidade. 

 *Reparto das tarefas independentemente do sexo na aula. 

- Atendendo a Instrución do 6 de setembro  do 2019, tamén se terá en conta a figura do 

Responsable de Igualdade. Esta foi elixida no Consello Escolar Extraordinario do 9 de 

decembro do 2018, constituíndose como Responsable de Igualdade do CRA Ponte da 

Pedra a dona Sandra Pazos Muíño. 

- En todas as actividades extraescolares, se terán presentes os puntos tratados ao longo 

do Plan de Igualdade, pero de forma especial o 25 de novembro, día Internacional contra 

a violencia de xénero; o 30 de xaneiro, día Escolar da non violencia e da paz; 8 de marzo, 

día Internacional da muller; 2 de maio, día do Acoso Escolar e o 18 de xuño, día da 

igualdade de trato, e non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e 

intersexuais, celebración que se leva a cabo con distintas actividades anteriores a fecha 

da celebración, xa que esta celébrase no final do ano académico. Tamén desde o 

proxecto de Educación Responsable se potenciarán actividades que fomenten a 

igualdade. 

2-Eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos valores e dos saberes: 

- Traballar a igualdade nas diferentes materias, facendo deste punto un elemento 



interdisciplinar. 

- Ofrecer modelos de actuación coeducativos na realización de actividades e 

responsabilidades escolares de homes e mulleres. 

- Coñecer e poñer en práctica unha metodoloxía que propicie a igualdade e a non 

discriminación. 

- Propiciar a integración da perspectiva de xénero en todas as actividades, de forma 

especial entre as deportivas. 

- Promover que os libros de texto e os materiais educativos das aulas e a biblioteca do 

Centro, defendan criterios de igualdade e non discriminación. 

- Á hora de traballar as distintas programacións, así coma o mesmo currículum, teranse 

en conta as diferentes competencias: 

 *Competencia Lingüística: a través do uso adecuado da linguaxe, evitando a 

discriminación por sexo. Favorecerase a expresión de sentimentos e emocións por parte 

do alumnado. 

 *Competencia social e cívica: fomentando valores e actitudes para vivir en 

sociedade, baseados no respecto e na igualdade. 

 *Competencia dixital: Ensinando ao alumnado a analizar a distinta información a 

que nos proporcionan os medios de comunicación ou que achegan as novas tecnoloxías. 

 *Competencia de aprender a aprender: a través de diferentes actividades que 

permitan que o alumnado tome conciencia por si mesmo sobre este tema. 

 *Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor: polo fomento de 

actividades que leven ao alumnado a concienciación sobre este tema e leven ao 

alumnado a desenvolver un pensamento crítico e obxectivo sobre a igualdade de xénero 

entre homes e mulleres. 

 *Competencia de conciencia e expresións culturais: coñecemento e valoración das 

distintas actividades, visións e actuacións das mulleres ao longo da historia e na 



actualidade. O papel da muller na historia. 

- Promover a coeducación nos proxectos educativos de Centro, favorecendo a inclusión 

de contidos e actividades específicas, adaptadas a cada ciclo e nivel, sobre o alcance da 

igualdade entre homes e mulleres. 

- Revisar as programacións desde unha perspectiva de xénero. 

 -Favorecer a implicación das familias, non só a través da formación con actividades como 

pode ser a Escola de Pais/nais, senón a través de distintas comunicacións e informacións, 

así coma o contacto e comunicación directa coas mesmas, pois non debemos esquecer 

que elas son o núcleo vertebrador de toda educación. Neste sentido entre outras 

proponse: 

 *Establecer os mesmos dereitos para os fillos que para as fillas. 

 *Insistir  en que as tarefas da casa sexan impartidas por igual. 

 *Permitir que os fillos/as, independentemente do seu sexo, practiquen as 

actividades que lles gusten. 

 *Falar con respecto e cariño das tarefas que realizan as mulleres da casa. 

 *Asistir compartida ou alternativa ás reunións e actividades levadas a cabo desde o 

Centro. 

 *Repartir equitativamente a representación tanto no Consello Escolar coma na 

ANPA. 

           *Reflexionar sobre o sexismo á hora de adquirir xoguetes. 

3-Xestión dos espazos, dos recursos e das oportunidades de realización vocacional de 

xeito inclusivo. 

- Previr e actuar contra a violencia de xénero e o fomento da igualdade desde o Centro 

Escolar. 

- Empregar  contidos actuais que leven á igualdade real. 

- Actuación sobre actividades de patio para favorecer a inclusión.  



- Remodelar os patios a través do deseño de espazos que faciliten a educación en 

igualdade. Colaboración coas familias nese deseño e distribución. 

- Difundir a información a través dun taboleiro do Centro. 

- Revisar a idoneidade dos contidos audiovisuais. 

- Empregar contidos de actualidade para sensibilizar sobre a necesidade de avanzar cara 

a igualdade real. 

- Potenciar as actividades e celebracións que fomenten a igualdade e a convivencia a 

partir do incremento do presuposto para actividades e material, tanto funxible como de 

biblioteca. 

- Colaboración co Concello,  ANPA  e outras organizacións na potenciación da igualdade e 

a convivencia. 

 

4-Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia escolar. 

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

- Promover o respecto cara a diversidade sexual e de xénero, facilitando un maior 

coñecemento entre as diferencias entre o alumnado e os homes e as mulleres, que 

permita arranxar as discriminacións que de elas se derivan. 

- Fomentar a autonomía persoal, así como a autoestima persoal. 

- Promover metodoloxías activas de participación e cooperación entre o alumnado que 

fomenten as relacións e o respecto. 

- Promover a corresponsabilidade na realización de tarefas. 

- Favorecer e promover situacións de comunicación e diálogo, á marxe de actividades 

cooperativas, como poden ser as postas en común ou os equipos de mediación. 

- Favorecer e promover a presencia dunha Educación Emocional e Responsable desde o 

persoal docente e entre o alumnado que desenvolva principios como a empatía e a 

igualdade, así coma as relacións baseadas no recoñecemento e a liberdade de elección. 



 

6-Seguimento e avaliación. 

A avaliación basearase no grao de desenvolvemento dos obxectivos e na eficacia das 

actuacións, polo que levaremos a cabo unha avaliación continua do Plan de Igualdade 

exposto. Para tal fin atenderase a unha serie de elementos, como son a adquisición e 

logro dos obxectivos, a implicación dos distintos axentes que conforman a Comunidade 

Educativa, así como a avaliación das distintas actividades propostas. 

Coa finalidade de favorecer esta avaliación, estableceranse tres momentos para a 

mesma: 

 -Unha avaliación inicial na que se fará atención aos problemas, situacións e actuacións 

do curso pasado. 

- A avaliación continua. 

- Unha avaliación final, na que se atenderá ao logro dos obxectivos, das medidas 

adoptadas, das actividades realizadas e a presentación de propostas de mellora de cara 

ao vindeiro ano académico, atendendo a unha serie de criterios de avaliación: 

 - O nivel de implicación do profesorado do Centro. 

 - O grao de consecución dos obxectivos. 

 - A análise das causas. 

 - A análise das propostas e do resultado das mesmas. 

 - A idoneidade das distintas actividades. 

 - A actitude do alumnado de cara as mesmas e dos distintos axentes que 

conforman a Comunidade Educativa. 

- Para tal fin, levaranse a cabo unha serie de reunións trimestrais, coincidindo cas 

reunións do equipo de convivencia, na que se tratarán estes aspectos, coa finalidade de 

mellora do Plan de Convivencia do Centro. Esta reunión será coordinada pola 

Responsable de Igualdade do CRA Ponte da Pedra, dona Sandra Pazos Muíño. 



Por outra banda será esta a encargada, no caso de darse algunha situación contraria a 

igualdade no Centro de informar ao Claustro e o Consello Escolar da mesma, así como 

das medidas a adoptar. 

- Entre as técnicas que se utilizarán para a avaliación do noso Plan de Igualdade, á marxe 

do seguimento trimestral do mesmo, debemos sinalar a observación, as enquisas cos 

demais membros da Comunidade Educativa, así coma un caderno de rexistro. 

- Para levar a cabo esta avaliación, teranse en conta unha serie de indicadores: 

1-En relación ao Plan de Centro coeducativo: 

 - Os obxectivos do Plan de Igualdade de Centro están integrados no Plan de 

Centro....... 

 - A Igualdade de xénero está presente mo Plan de Orientación e Acción Titorial........ 

  -A Igualdade de xénero no Plan de Convivencia............... 

 - O uso de materiais coeducativos..................... 

 - Potenciar a figura da muller e das actividades................ 

 - Presencia de non violentos nin sexistas no Centro................. 

2-En relación a Comunidade Educativa: 

 - Actualización do diagnóstico sobre igualdade de xénero................ 

 - Uso de linguaxe coeducativo na documentación do Centro.................... 

 - Uso coeducativo nos espazos físicos do Centro...................... 

 - Realización de actividades complementarias e extraescolares de carácter 

coeducativo........ 

3-En relación a implicación da Comunidade Educativa: 

 - Coordinación entre a persoa coordinadora do Plan de Igualdade e o 

Claustro....................... 

 - Participación das familias nas distintas actividades coeducativas....................... 

 - Comunicación entre os diferentes membros da Comunidade 



Educativa........................ 

Á marxe destes aspectos, a nivel de Centro contarase cun parte, similar o de convivencia, 

para atallar e dar atención a calquera caso que se presente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRA PONTE DA PEDRA 

Parte de incidencias Nº Curso  

Mestre/a  Data  

Área  Hora  

Alumno/a  Curso/Grupo  

Motivo do parte 
 
 
 
 
 
 

Exposición dos feitos 
 
 
 
 
 
 

Medidas a tomar 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sinatura:                                          

 

 

 

Data: 

 



7-Difusión. 

O Equipo Directivo difundirá entre os distintos sectores da Comunidade Educativa o Plan 

de Igualdade de varias maneiras: 

- Poñéndoo a disposición de toda a Comunidade Educativa na páxina web do colexio. 

- Na comunicación en Claustro e en Consello Escolar. 

- Na información ás familias por parte dos docentes a reunión de comezo de curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O EQUIPO DIRECTIVO DO CRA PONTE DA PEDRA 


