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1. INTRODUCIÓN: 

 

A igualdade entre mulleres e homes constitúe un principio reitor das sociedades 

democráticas, e así se recolle en multitude de normas de ámbito internacional, estatal e 

autonómico. 

Educar é proporcionar unha formación integral que lles permita a mozos e mozas 

unha formación plena e que axude a configurar a súa identidade, así como construír unha 

concepción da realidade que integre á súa vez o coñecemento e a súa valoración ética e 

moral. Coeducar implica educar sen diferenciar as mensaxes en función do sexo. 

Para tal fin, a educación debe levarse a cabo dende unha perspectiva integral e de 

xénero, que contribúa a previr todo tipo de situacións de violencia, e en particular a de 

xénero. Nos últimos anos observouse un aumento das condutas discriminatorias e dos 

estereotipos sexistas entre o alumnado dos centros educativos que inflúen no 

desenvolvemento da súa identidade e en como se manifesta na convivencia escolar, o que 

orixina un aumento dos conflitos e a resolución non pacífica destes conflitos entre os 

rapaces e as rapazas.  

Co obxectivo de inverter esta tendencia, a coeducación preséntase como unha das 

ferramentas máis útiles e potentes para poder acabar coa desigualdade, e o centro de 

ensino constitúe unha plataforma excelente para a superación dos prexuízos sexistas e 

para acadar un cambio en profundidade das estruturas e das prácticas sociais non 

desexables, posto que non cabe dúbida de que todo o que ocorre nos centros educativos é 

un reflexo do que ocorre na sociedade, nun principio como espello e despois como 

reflexión de volta cara á sociedade de novo.  

Se somos capaces de transmitirlle ao alumnado dos nosos centros educativos 

valores baseados na paz e na igualdade, a sociedade do futuro será pacífica e 

igualitaria. Se non traballamos por unha verdadeira e efectiva coeducación non 

conseguiremos unha verdadeira transformación da sociedade e polo tanto unha igualdade 

real. Cómpre ter en conta que as aulas son tan diversas como o é a sociedade; con todo, ás 

veces a diversidade, como é o caso da afectivo-sexual, aínda non se visibiliza nin se 

respecta, senón que se rexeita por contravir “o correcto” e “o normal”. De aí a importancia 

de traballar esa diversidade desde o sistema educativo. 

Por todo o exposto é necesario e imprescindible elaborar un Plan específico de 

Igualdade no ámbito educativo que sirva de referente a todos os membros da nosa 

comunidade educativa co fin de abordar a temática da coeducación e a prevención 

da violencia de xénero desde unha perspectiva estrutural, integral e transversal, no 

que se recollan de forma sistemática as medidas que se van a desenvolver nas diferentes 

áreas do ámbito educativo dirixidas a alumnos, profesores, pais, e todos aqueles axentes 

implicados na educación do noso alumnado.  
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Para estes efectos: 

 

 Nomeamos unha persoa responsable en materia de igualdade no Consello Escolar: 

Ana Mº Carrera Fernández. 

 Aplicaranse os protocolos ou medidas de intervención para abordar condutas 

contrarias á convivencia por razón de xénero que constan nas NOFC e no Plan de 

Convivencia.  

 Concretaranse os obxectivos coeducativos en materia de igualdade e de educación 

afectiva-sexual integral, que serán difundidos os distintos membros da 

comunidade educativa a través do plan do centro, para a súa información e 

sensibilización. 

 Promoverase unha orientación laboral e profesional libre de estereotipos de 

xénero. 

 Realizaranse actividades dirixidas a todo o alumnado co gallo das datas sinaladas 

no calendario escolar oficial (25 de novembro, 8 de marzo e 17 de maio LGBTI). 

 Xa por último, visibilizaremos o noso proxecto a través de diferentes medios: nos 

taboleiros do centro, a través da web dinámica, da aula virtual. das redes sociais 

(Facebook e Instagram) etc… 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO: 

 

O preámbulo da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, xa pon de 

manifesto que a educación é o medio de transmitir e, ao mesmo tempo, de renovar, a 

cultura e o acervo de coñecementos e valores que a sustentan. Así, un dos principais 

fins que se persegue coa educación é a formación no respecto dos dereitos e das 

liberdades fundamentais e da igualdade efectiva de oportunidades entre mulleres e 

homes, así como a valoración crítica das desigualdades, de forma que sirvan para 

superar os comportamentos sexistas. 

O artigo 1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece como 

principio da educación “o desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a 

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

No artigo 2 dise que o sistema educativo se orientará á consecución de determinados 

fins, entre os que salienta a “educación no respecto dos dereitos e liberdades 

fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres (...)”. 

Tanto o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o 

currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia como o 

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia 

establecen o obxectivo da igualdade entre mulleres e homes na sociedade como 

finalidade primordial dos distintos niveis educativos, incluíndo tamén diversas 

referencias nos contidos concretos dos currículos.  

Do mesmo xeito, a Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o 

tratamento integral da violencia de xénero dedica o capítulo III do Título I ás medidas 

encamiñadas á formación e prevención da violencia de xénero, cuxa efectividade acada 

especial importancia en momentos, nos que este problema, de primeira magnitude en todo 

o Estado, segue presente e incluso con lamentables incrementos, para o cal tamén se debe 

considerar, tendo en conta que estamos referíndonos ao ámbito educativo, a persistencia 

de patróns de comportamento de dominación do home sobre a muller nas xeracións máis 

novas, tal como indican os últimos estudos oficiais, crebando tendencias que se cría que 

estaban en diminución. 

Con respecto á integración da diversidade sexual débese ter en conta o establecido na 

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

lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia,que dedica o capítulo 

V ás medidas no ámbito da educación. 
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OUTRA NORMATIVA E PROTOCOLOS RELACIONADOS: 

 

 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. 

 VII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres 

e homes 2017-2020. 

 Decreto 229/2011, de 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

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

2016-2020, para desenvolver o principio de igualdade de oportunidades e a 

prevención da violencia de xénero proposto, para impulsar o modelo de escola 

coeducativa, pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

xunto coa Secretarıía Xeral da Igualdade. 

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

liberdade de identidade de xénero. 

 

 

Con respecto ás cuestión organizativas relacionadas coa igualdade de xénero, que xa 

figuran na documentación do noso centro, podemos destacar os seguintes puntos:  

 

 No Proxecto Educativo de Centro, concrétanse medidas tanto no Plan de 

Convivencia, como no Plan De Acción Titorial, así como no Plan de Orientación 

Académica e Profesional.  

 Plan de Convivencia:  

No apartado Normas xerais de convivencia, faise referencia explícita ao respecto 

pola igualdade: “Respectar a liberdade de conciencias, as conviccións relixiosas e 

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

dos restantes membros da comunidade educativa.”  

Do mesmo xeito, no apartado Condutas graves contrarias á convivencia aparece 

recollido no punto segundo como conduta grave “Todo acto de discriminación 

sexista, racista, clasista, xenófobo ou de calquera outra índole. Toda forma de 

machismo e misoxinia”. Do mesmo xeito, no punto Condutas leves contrarias á 

convivencia recóllese como leve “ Insultos, ameazas, agresións e todo acto de 

discriminación sexista, racista, machista, misóxino, clasista, xenófobo ou de calquera 

outra índole que, por especiais circunstancias que concorran, non acaden a 

consideración de gravidade.”  

 

En canto aos obxectivos xerais do Plan destacamos: 

- Fomentar no centro os valores, as actitudes e as prácticas que permitan mellorar 

o grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á 

diversidade e no fomento da igualdade entre homes e mulleres. 
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- Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións de 

violencia, especialmente do acoso escolar, da violencia de xénero e das actitudes e 

comportamentos xenófobos e racistas. 

 

Medidas preventivas: 

- Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na igualdade 

entre homes e mulleres para previr posibles situacións de violencia de xénero. 

- Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na non 

discriminación por razón de raza, sexo, procedencia e condición persoal ou 

social. 

- Nos grupos de ensino secundario presencial levarase a cabo, tras as primeiras 

sesións de clase, reunión do equipo docente para detectar problemas de 

comportamento ou de acoso entre iguais. 

 

Medidas organizativas: 

- Programa de loita pola equidade: O compromiso da tarefa formativa de 

desenvolver no alumnado a súa capacidade para adquirir habilidades na 

resolución pacífica dos conflitos, lévanos necesariamente a fomenta o 

respecto da igualdade de sexos e da opción sexual individual, conforme ao 

recollido tanto na Lei7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de 

mulleres e homes como na Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de 

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

intersexuais en Galicia. 

A educación para a igualdade entre homes e mulleres debe ocupar un lugar 

preeminente na educación en valores que pretendemos.  Incidiremos e 

detallamos ditos valores no Plan de Igualdade.  

Outras medidas que promoveremos a través do Plan de Convivencia  son: 

- Sensibilizar e concienciar aos alumnos e alumnas coa realización de 

actividades de formación (charlas, talleres, etc.) sobre coeducación. 

- Seleccionar os textos e materiais curriculares que contemplen un 

tratamento equilibrado de xénero que non sexa sexista (linguaxe, roles, 

imaxes, currículo oculto, etc.). 

 

 

 

 En canto ao Plan de Acción Titorial, o primeiro dos obxectivos específicos 

relacionados co obxectivo xeral de “ Impulsar o desenvolvemento psicosocial 

do alumnado “ é o seguinte: “ Contribuír á formación integral do alumnado, en 

sintonía cos principios de tolerancia, igualdade, respecto, solidariedade e paz, para a 

participación responsable na toma de decisións e na solución dialogada dos 

conflitos.”  

Outro dos obxectívos específicos do Plan é “Favorecer o adecuado desenvolvemento 

da identidade persoal, o autoconcepto e a autoestima”. 
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No que respecta aos contidos do Plan de Acción Titorial relacionados coa 

igualdade destacamos: 

- Identidade persoal. 

- Autoestima 

- Desenvolvemento emocional. 

- Educación afectivo-sexual. 

- Educación para a igualdade de oportunidades de ambos sexos. 

- Violencia de xénero e prevención da discriminación por razón de identidade 

ou orientación sexual. 

 

Algunhas das actuacións detacadas serán: 

- Obradoiro de educación afectivo-sexual: temáticas que responden ás 

necesidades detectadas por niveles educativos, cimentando a 

igualdade/Tolerancia cero. 

- Obradoiros de sensibilización en igualdade de xénero, prevención de 

actitudes sexistas e mitos do amor romántico: promover a igualdade e o 

respeto nas relacións, así como o respeto á diversidade sexual e afectiva e a 

prevención do bullying Lgtbifóbico, do acoso sexual e doutras violencias 

machistas, fomentando a relacións de bo trato e estilos de comunicación 

saudables, partindo da realidade e dos coñecementos previos do alumnado. 

 

 Por último, no Plan de Orientación Académica e Profesional recóllense varias 

medidas que teñen a ver coa igualdade: 

 

- Obxectivos: Evitar a discriminación de tipo sexista, racista, clasista, ou por 

cualquera outra condición persoal no tratamento dos roles profesionais e dos 

itinerarios académicos.  

- Principios: Principio de igualdade e non discriminación entre alumnas e alumnos: 

ofrecer a capacidade de realizar a elección de profesións sen sesgos de xénero; 

fomentando, así mesmo, o desenvolvemento da corresponsabilidade de mozos e 

mozas en diferentes ámbitos da súa vida, como son o doméstico e o emprego.  

 

 

 

 

 

 



Plan de Igualdade da EPAPU de Ourense 

 

9 
 

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA 

IGUALDADE DE XÉNERO, COA VIOLENCIA DE XÉNERO E 

COA LGBTIFOBIA: 

 

O E.P.A.P.U de Ourense é un dos seis centros públicos galegos dedicados en exclusiva 

á educación de persoas adultas. O centro acolle arredor de 700 alumnas/os distribuídos no 

seguintes niveis e modalidades formativas: 

- Ensino Básico inicial Nivel I e II na modalidade presencial. 

- Educación Secundaria para persoas adultas, modalidades presencial e 

semipresencial. 

- Bacharelato, modalidade semipresencial. 

- Cursos de inglés, francés e informática.  

- Castelán para estranxeiras e extranxeiros. 

- Ensinanza non regrada mediante Aula Mentor. 

O alumnado do centro, maior de 18 anos, constitúe un colectivo moi heteroxéneo 

desde todos os puntos de vista: idade, motivación, capacidade etc. A súa procedencia é moi 

variada. Na actualidade hai un importante número de persoas procedentes doutros países.  

Unha boa parte deles, especialmente do ensino semipresencial teñen cargas familiares 

e/ou desenvolven actividades laborais. A residencia habitual do alumnado situase ademáis 

de Ourense, en varios concellos lindeiros como Carballino, Celanova, Verín, e Xinzo.  

Das diversas necesidades que podemos atender desde o centro educativo tendo en 

conta a noso alumnado adulto, súa diversidade social, cultural, familiar, psicolóxica  e as 

diversas modalidades de ensino que desenvolven, consideramos primordial centrarnos en 

dúas:  

- Persoas que, tras permanecer algún tempo fora do sistema educativo, precisan 

mellorar a súa adaptación á dinámica académica e ás formas de convivencia 

escolar. 

- Estudantes procedentes do estranxeiro con moi diversas bagaxes culturais. 

 

A distribución do arredor dos 500 membros da comunidade educativa que 

conviven no noso centros de adultos están distribuídas da seguinte maneira:  
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TOTAL ALUMNADO ESA/ESAD: 
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TOTAL ALUMNADO BACHARELATO: 

 

 

 

 

      Pese a que os dato globais tanto do claustro, como do consello escolar ou do alumnado, 

parecen bastante paritarios, resulta que cando se observan os datos concretos de cada 

grupo, constátase que nalgún deles séguense representando de forma exaxerada os roles 

tradicionais de xénero. Observamos unha maior porcentaxe de homes que de mulleres nos 

cursos superiores, facéndose mais visible esta diferenza na etapa de Bacharelato. 

       No noso centro o fomento da igualdade, o respecto á diversidade e a orientación 

sexual e a condena da violencia machista, traballase o longo do curso e tal e como se 

recolle na memoria do curso pasado,  actividades concretas tanto nas titorías e nos 

distintos departamentos didácticos como en conmemoracións nas que participa todo o 

centro, canalizadas a través dos departamentos de actividades complementarias e 

extraescolares, do equipo de normalización e dinamización lingüística e do responsable de 

biblioteca.  

 

      Exemplos dalgunhas actividades levadas a cabo ata o momento do 

confinamento foron as seguintes:  
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Creación na biblioteca da sección Fondo Violeta con propostas de lecturas 

que fomentan a igualdade:  
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Creación do responsable da biblioteca dun Taboleiro pola Igualdade:  
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Concurso Contos breve Contra a violencia machista: 
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Concurso lemas para o Día Mundial contra a Violencia de Xénero: 

 

 

 

Ademais, trala participación do centro hai dous anos no programa do Plan Proxecta 

“Donas de sí”, o ano pasado traballouse na ESA co recurso didáctico facilitado polo CFR de 

Ourense A Maleta de Igualdade.  

Por último, leváronse a cabo Charlas dun técnico de Quérote+ que viu ao centro para 

desenvolver o Obradoiro de Educación Afectivo Sexual con cada grupo das tres 

quendas de ESA.  
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4. OBXECTIVOS COEDUCATIVOS QUE SE ABORDAN NO 

PLAN: 

 

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

- Fomentar a superación de estereotipos, prexuizos e discriminacións por razón 

de sexo, raza, ou outras.  

- Integrar o principio de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres na 

nosa práctica docente a través da realización de actividades. 

- Educar na Igualdade aloxándonos de estereotipos, prexuizos e discriminacións 

por razón de sexo ou orientación sexual. 

- Fomentar a reflexión sobre o papel da muller e o home nun entorno igualitario. 

-  Garantir a igualdade de oportunidades no ámbito escolar. 

- Fomentar a representación equilibrada de nenas e nenos nas aulas. 

- Velar porque o noso centro educativo transmita unha imaxe igualitaria, plural 

e non estereotipada de mulleres e homes. 

- Fomentar a corresponsabilidade. 

- Educar na igualdade entre homes e mulleres dende a escola.  

- Potenciar a colaboración familia-centro  na educación para a igualdade de 

nenos e nenas. 

 

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

xénero: 

- Actuar nas situacións de acoso e violencia de xénero. 

- Fomentar formas de estar e convivir baseadas no respeto, o diálogo e o 

coidado. 

- Traballar na prevención de situacións de violencia. 

- Traballar as relacións de uso abusivo do poder e a violencia sistémica no 

exercicio das relacións persoais.  

- Visibilizar os mecanismos que sustentan a violencia de xénero.  

- Favorecer relacións pacíficas e positivas para todos os membros da 

comunidade educativa. 

 

4.3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual: 

- Intensificar a formación do profesorado para o tratamento da diversidade 

afectiva e sexual no ámbito educativo. 

- Sensibilizar e  orientar a tódolos membros da comunidade educativa para a 

abordaxe da educación afectiva e sexual desde o respecto á diversidade e o 

desenvolvemento dun proxecto de vida libre e saudable en plenitude. 
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- Promover a colaboración con axentes socio-educativos e de formación en 

materia de saúde, para a abordaxe integral da saúde afectivo-sexual entre 

todas as persoas destinatarias da nosa comunidade. 

- Identificar e difundir as boas prácticas e materiais de referencia para realizar 

unha orientación profesional e vital libre de prexuízos. 

- Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo 

que o alumnado poida desenvolver o seu proxecto vital sen condicionamentos, 

desde a liberdade e diversidade de opcións. 

 

4.4. Prevención, detección e intervención en casos de LGBTIfobia: 

- Promover a análise crítica das informacións dos distintos medios de 

comunicación acerca das situacións de marxinación e discriminación. 

- Coñecer os casos de discriminación e vulneración de dereitos humanos por 

motivos sexuais tanto na nosa comunidade coma no resto do mundo; e 

outorgar a estes contidos a importancia que merecen coma fonte de 

enriquecemento cultural e humano. 

- Manter unha actitude tolerante e cívica ante a diferenza. 

- Derrubar prexuízos e estereotipos, co obxectivo de visibilizar realidades que 

fagan que as persoas LGTB non se sintan excluídas. 

- Previr a violencia LGTBfóbica no ámbito educativo e xerar diálogo en torno a 

os dereitos das persoas LGTB. 

- Fomentar un uso adecuado da linguaxe, evitando expresións que poidan 

resultar discriminatorias ou vexatorias referidas ao colectivo LGTB. 
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5. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN NOS SEGUINTES 

ÁMBITOS: 

 

5.1. Organización do centro: 

Os obxectivos que sustentan este plan de igualdade, incorporaranse ao Plan de 

Convivencia (PC), o Plan de Atención á diversidade (PAD) ao  Plan de Acción Titorial 

(PAT) e ás Programacións de ámbito na ESA/ESAD e ás das materias de Bacharelato. 

Na redacción destes documentos de Centro e en todas aquelas comunicacións dirixidas 

á comunidade educativa empregaremos unha linguaxe caracterizada por: 

- Unha comunicación non violenta, usando expresións empáticas e unha 

linguaxe que non xulgue, non fira ás persoas, senón que mostre un sentir 

colaborativo, de axuda e sen etiquetaxes. 

-  Unha linguaxe inclusiva, a través de substantivos abstractos,  utilizar a 

especificación cando sexa necesaria, evitar o uso do masculino xenérico 

como integrador dos dous sexos, usar as oracións en relativo... 

- Asegurar unha axeitada comunicación expresiva con documentos 

concretos, específicos e non reiterativos e utilizar un estilo asertivo sendo 

respectuosos e inclusivos.  

 

Algunhas das medidas que levaremos a cabo son: 

 

 Difundir o plan entre os distintos axentes da comunidade (con especial atención ás 

familias); a través do envío de correspondencia, de charlas e xornadas 

informativas,... 

 Dar a coñecer a todo o profesorado do centro a través do claustro a existencia do 

portal educativo dedicado á igualdade e á diversidade afectivo-sexual: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/igualdade. 

 Dar a coñecer a todo o profesorado a través do claustro o I Plan de actuacións para 

a Igualdade nos centros educativos de Galicia (2016/2020), como plan que 

desenvolve a lexislación en materia de igualdade co fin de actualizar o modelo 

coeducativo nos centros. 

http://www.edu.xunta.gal/portal/igualdade
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 Promover a formación do profesorado, do alumnado e das familias en materia de 

igualdade: seminarios, talleres, grupos de traballo,... 

 Empregar unha linguaxe inclusiva e igualitaria na actividade do centro, contando 

coa colaboración dos Departamentos de linguas. 

 Colaborar con outras entidades na realización de actividades coeducativas: 

asociación de mulleres empresarias, servizos sociais do concello de Ourense, 

asociacións de veciños do barrio do Couto…  

 Concretar actividades arredor das datas coeducativas do calendario escolar (25 de 

novembro, 8 de marzo, celebracións LGBTI etc.): elaboración de pancartas e 

slogans, concurso de relatos, curtametraxes, videoforum,... 

 Concretar o desenvolvemento curricular da educación afectivo-sexual integral 

para todo o alumnado do centro. 

 Concretar o desenvolvemento curricular da orientación laboral e profesional libre 

de estereotipos, poñendo o foco na incorporación aos itinerarios na ESA/ESAD, ás 

modalidades no bacharelato e aos ciclos de formación profesional. 

 Promover pautas de actualización curricular e revisión do material didáctico con 

perspectiva de xénero. 

 Ofertar materias específicas de igualdade de xénero. 

 Participar en programas específicos de igualdade de xénero para traballar a 

coeducación desde o currıćulo..., etc. 

 

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

dos saberes: 

 Revisar as programacións didácticas e a práctica docente desde unha 

perspectiva de xénero: para incluıŕ as mulleres relevantes en cada ámbito do 

saber (ciencias, deporte...), os saberes asociados tradicionalmente ás mulleres, 

as desigualdades de xénero, para completar a historia da humanidade...  

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

representacións, selección dos contidos, dos personaxes, das imaxes, da 

linguaxe, da proposta de actividades). 

 Análise do papel da muller na publicidade; estereotipos sexuais: recreación de 

anuncios publicitarios sexistas e propostas de cambio. 

 Realizar actividades de sensibilización na aula: videoforum da película “Te doy 

mis ojos”  o “Las mujeres de verdad tienen curvas”... 

 Análise das letras de cancións actuais: identificación de roles machistas. 
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 Realizar simulacións co obxectivo de detectar posibles actitudes machistas, 

prexuízos sexistas ou situacións de desigualdade por razón de xénero entre o 

alumnado. Tratarase de loitar contra os estereotipos sociais e culturais que 

podan perpetuar este tipo de actitudes. 

 Realizar actividades de información e sensibilización coas familias. 

 

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

vocacional de xeito inclusivo: 

 Aumentar o espazo coeducativo do Fondo Violeta da biblioteca e fomentar a 

lectura de libros coeducativos. Ademais, tratarase de ampliar o fondo 

documental e bilbiográfico do centro en materias de coeducación. 

 Impulsar o uso dos espazos de forma igualitaria e diversa sen estereotipos 

asociados. 

 Fomentar a participación do alumnado de ambos sexos nas actividades 

extraescolares. 

 Dinamizar o Taboleiro de Igualdade publicando novas, concursos, 

informacións, estatísticas sobre violencia de xénero, creacións do alumnado en 

materia de diversidade afectivo sexual, etc…, para consulta de toda a 

comunidade educativa. 

 Crear un banco de recursos dixitais. 

 Enlaces a páxinas ou blogs con contidos de inclusión igualdade e diversidade,  

exemplo: 

(https://drive.google.com/drive/folders/1GcXV7qaaSzHWAAUVvG9Ip6EEORx

uzLud?usp=shari ng) 

 Crear unha partida no orzamento do centro destinada a fomentar a 

coeducación,a igualdade e a prevención da violencia de xénero (adquisición de 

material, actividades, charlas informativas,...) 

 Revisar a idoneidade dos contidos audiovisuais das actividades do centro: 

dedicarase unha sección na web do Centro á educación para a igualdade. 

 Revisar a idoneidade das entidades colaboradoras co centro en canto ao 

respecto á diversidade sexual e de xénero, pondo o foco nas empresas da zona. 

 Empregar contidos de actualidade para sensibilizar sobre a necesidade de 

avanzar cara á igualdade real.  

 Xestionar as actividades extraescolares e complementarias, así coma o tempo 

de recreo, para favorecer a inclusión.  
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 Promover a participación do sexo menos representado nas actividades 

cientıf́ico-tecnolóxicas, deportivas, artísticas, de coidado etc...: análise do papel 

da muller ao longo da historia, exemplos e estudio de casos reais, o papel das 

mulleres na ciencia... 

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

orientación sexual dende o ámbito da orientación educativa e vocacional; 

celebración do Día da muller traballadora (8 de marzo), no que se fará una 

análise de casos de mulleres destacadas na actualidade. 

 

5.4. Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia 

escolar: 

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

 Promover actividades de coidado entre persoas, do medio ambiente etc...  

 Promover o respecto cara á diversidade sexual e de xénero.  

 Promover metodoloxıás activas, participativas e cooperativas: talleres, debates, 

actividades grupais, estudio de casos, role-playing, dramatizacións, obras 

teatrais,...  

 Promover a corresponsabilidade na realización das tarefas, a través da posta 

en marcha dun taller de formación ás familias. 

 Promover actividades de intervención social na comunidade educativa, 

contando coa colaboración da área de igualdade do concello de Ourense. 
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6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN: 

 

Para realizar a avaliación do Plan de Igualdade empregarase a observación sistemática 

e directa, rexistro das actividades, reunións con titores/as e cos profesores e profesoras, 

enquisas e sondaxes. Ao final do curso realizarase un informe sobre a evolución do Plan, as 

actividades desenvoltas, grao de consecución dos obxectivos propostos, e proposta de 

mellora para o curso seguinte.  Dita avaliación realizarase por parte da Comisión de 

Convivencia do Consello Escolar coas achegas de todas e todos os membros da 

Comunidade Educativa. Elaboraranse enquisas a cumprimentar por cada sector da 

Comunidade Educativa incluídos os alumnos. 

Os criterios de avaliación entre outros serán:  

- Valorar positivamente os principios democráticos e os dereitos e liberdades 

individuais e colectivos, e rexeitar situacións de inxustiza e desigualdade e 

calquera forma de discriminación por razóns de sexo, orixe, crenza ou calquera 

outra circunstancia social ou persoal.  

- Analizar o grado de cumprimento dos obxectivos propostos (realizados, en 

progreso, non realizados...), así como detectar as dificultades encontradas para 

materializar os obxectivos non realizados coa finalidade de garantir o seu 

cumprimento. 

- Valorar o impacto do Plan na comunidade educativa. 

- Proxectar un futuro ambicioso en materia de igualdade, con propostas sólidas que 

emanen dunha reflexión profunda e consensuada, e que frutifiquen na elaboración 

e negociación de novos plans de actuación. 

 

Con estes criterios preténdese avaliar que os alumnos/as amosan 

predisposición para a cooperación e o traballo en equipo, manifestando actitudes 

e comportamentos democráticos, igualitarios e favorables á convivencia. 

Asimesmo, preténdese valorar en qué medida recoñecen e identifican situacións 

de inxustiza, desigualdade ou contrarias á convivencia pacífica e propoñen dende 

unha perspectiva solidaria, democrática e dialogante posibles solucións aos 

mesmos. 
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1. INTRODUCIÓN: 

 

A igualdade entre mulleres e homes constitúe un principio reitor das sociedades 

democráticas, e así se recolle en multitude de normas de ámbito internacional, estatal e 

autonómico. 

Educar é proporcionar unha formación integral que lles permita a mozos e mozas 

unha formación plena e que axude a configurar a súa identidade, así como construír unha 

concepción da realidade que integre á súa vez o coñecemento e a súa valoración ética e 

moral. Coeducar implica educar sen diferenciar as mensaxes en función do sexo. 

Para tal fin, aeducación debe levarse a cabo dende unha perspectiva integral e de 

xénero, que contribúa a previr todo tipo de situacións de violencia, e en particular a de 

xénero. Nos últimos anos observouse un aumento das condutas discriminatorias e dos 

estereotipos sexistas entre o alumnado dos centros educativos que inflúen no 

desenvolvemento da súa identidade e en como se manifesta na convivencia escolar, o que 

orixina un aumento dos conflitos e a resolución non pacífica destes conflitos entre os 

rapaces e as rapazas.  

Co obxectivo de inverter esta tendencia,a coeducación preséntase como unha das 

ferramentas máis útiles e potentes para poder acabar coa desigualdade, e o centro de 

ensino constitúe unha plataforma excelente para a superación dos prexuízos sexistas e 

para acadar un cambio en profundidade das estruturas e das prácticas sociais non 

desexables, posto que non cabe dúbida de que todo o que ocorre nos centros educativos é 

un reflexo do que ocorre na sociedade, nun principio como espello e despois como 

reflexión de volta cara á sociedade de novo.  

Se somos capaces de transmitirlle ao alumnado dos nosos centros educativos 

valores baseados na paz e na igualdade, a sociedade do futuro será pacífica e 

igualitaria. Se non traballamos por unha verdadeira e efectiva coeducación non 

conseguiremos unha verdadeira transformación da sociedade e polo tanto unha igualdade 

real. Cómpre ter en conta que as aulas son tan diversas como o é a sociedade; con todo, ás 

veces a diversidade, como é o caso da afectivo-sexual, aínda non se visibiliza nin se 

respecta, senón que se rexeita por contravir “o correcto” e “o normal”. De aí a importancia 

de traballar esa diversidade desde o sistema educativo. 

Por todo o exposto é necesario e imprescindible elaborar un Plan específico de 

Igualdade no ámbito educativo que sirva de referente a todos os membros da nosa 

comunidade educativa co fin de abordar a temática da coeducación e a prevención 

da violencia de xénero desde unha perspectiva estrutural, integral e transversal, no 

que se recollan de forma sistemática as medidas que se van a desenvolver nas diferentes 

áreas do ámbito educativo dirixidas a alumnos, profesores, pais, e todos aqueles axentes 

implicados na educación do noso alumnado. 
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Para estes efecto 

 Nomeamos unha persoa responsable en materia de igualdade no Consello Escolar: 

Ana Mº Carrera Fernández. 

 Aplicaranse os protocolos ou medidas de intervención para abordar condutas 

contrarias á convivencia por razón de xénero que constan nas NOFC e no Plan de 

Convivencia.  

 Concretaranse os obxectivos coeducativos en materia de igualdade e de educación 

afectiva-sexual integral, que serán difundidos os distintos membros da 

comunidade educativa a través do plan do centro, para a súa información e 

sensibilización. 

 Promoverase unha orientación laboral e profesional libre de estereotipos de 

xénero. 

 Realizaranse actividades dirixidas a todo o alumnado co gallo das datas sinaladas 

no calendario escolar oficial (25 de novembro, 8 de marzo e 17 de maio LGBTI). 

 Xa por último, visibilizaremos o noso proxecto a través de diferentes medios: nos 

taboleiros do centro, a través da web dinámica, da aula virtual. das redes sociais 

(Facebook e Instagram) etc… 

 

2. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA 

IGUALDADE DE XÉNERO, COA VIOLENCIA DE XÉNERO E 

COA LGBTIFOBIA: 

 

O E.P.A.P.U de Ourense é un dos seis centros públicos galegos dedicados en exclusiva 

á educación de persoas adultas. O centro acolle arredor de 700 alumnas/os distribuídos no 

seguintes niveis e modalidades formativas: 

- Ensino Básico inicial Nivel I e II na modalidade presencial. 

- Educación Secundaria para persoas adultas, modalidades presencial e 

semipresencial. 

- Bacharelato, modalidade semipresencial. 

- Cursos de inglés, francés e informática.  

- Castelán para estranxeiras e extranxeiros. 

- Ensinanza non regrada mediante Aula Mentor. 
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O alumnado do centro, maior de 18 anos, constitúe un colectivo moi heteroxéneo 

desde todos os puntos de vista: idade, motivación, capacidade etc. A súa procedencia é moi 

variada. Na actualidade hai un importante número de persoas procedentes doutros países.  

Unha boa parte deles, especialmente do ensino semipresencial teñen cargas familiares 

e/ou desenvolven actividades laborais. A residencia habitual do alumnado situase ademáis 

de Ourense, en varios concellos lindeiros como Carballino, Celanova, Verín, e Xinzo.  

Das diversas necesidades que podemos atender desde o centro educativo tendo en 

conta a noso alumnado adulto, súa diversidade social, cultural, familiar, psicolóxica  e as 

diversas modalidades de ensino que desenvolven, consideramos primordial centrarnos en 

dúas:  

- Persoas que, tras permanecer algún tempo fora do sistema educativo, precisan 

mellorar a súa adaptación á dinámica académica e ás formas de convivencia 

escolar. 

- Estudantes procedentes do estranxeiro con moi diversas bagaxes culturais. 

 

A distribución do arredor dos 500 membros da comunidade educativa que 

conviven no noso centros de adultos están distribuídas da seguinte maneira:  
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TOTAL ALUMNADO ESA/ESAD: 

 

 

 

TOTAL ALUMNADO BACHARELATO: 

 

 

 

Pese a que os datos globais tanto do claustro, como do consello escolar ou do alumnado, 

parecen bastante paritarios, resulta que cando se observan os datos concretos de cada 

grupo, constátase que nalgún deles séguense representando de forma exaxerada os roles 

tradicionais de xénero.Observamos unha maior porcentaxe de homes que de mulleres nos 

cursos superiores, facéndose mais visible esta diferenza na etapa de Bacharelato. 
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No noso centro o fomento da igualdade, o respecto á diversidade e a orientación sexual e a 

condena da violencia machista, traballase o longo do curso e tal e como se recolle na 

memoria do curso pasado,  actividades concretas tanto nas titorías e nos distintos 

departamentos didácticos como en conmemoracións nas que participa todo o centro, 

canalizadas a través dos departamentos de actividades complementarias e extraescolares, 

do equipo de normalización e dinamización lingüística e do responsable de biblioteca.  

Exemplos dalgunhas actividades levadas a cabo o ano pasado foron as 

seguintes:  

Creación na biblioteca da sección Fondo Violeta con propostas de lecturas 

que fomentan a igualdade: 
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Exposicións varias do responsable da biblioteca dun Taboleiro pola 

Igualdade: 

 

 

Celebración do 25 de Novembro: 
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Elaboración de breves fichas técnicas de mulleres gallegas con relevancia en 

distintos eidos.  
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3. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN PARA O CURSO 

2021-2021 NOS SEGUINTES ÁMBITOS: 

 

5.1. Organización do centro: 

Os obxectivos que sustentan este plan de igualdade, incorporaranse ao Plan de 

Convivencia (PC), o Plan de Atención á diversidade (PAD) ao  Plan de Acción Titorial 

(PAT) e ás Programacións de ámbito na ESA/ESAD e ás das materias de Bacharelato. 

Na redacción destes documentos de Centro e en todas aquelas comunicacións dirixidas 

á comunidade educativa empregaremos unha linguaxe caracterizada por: 

- Unha comunicación non violenta, usando expresións empáticas e unha 

linguaxe que non xulgue, non fira ás persoas, senón que mostre un sentir 

colaborativo, de axuda e sen etiquetaxes. 

-  Unha linguaxe inclusiva, a través de substantivos abstractos,  utilizar a 

especificación cando sexa necesaria, evitar o uso do masculino xenérico 

como integrador dos dous sexos, usar as oracións en relativo... 
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- Asegurar unha axeitada comunicación expresiva con documentos 

concretos, específicos e non reiterativos e utilizar un estilo asertivo sendo 

respectuosos e inclusivos.  

 

Medidas que levaremos a cabo este ano son: 

 

 Difudir o plan entre os axentes da comunidade que chegaron novos ao noso centro 

este ano  a través da carpeta compartiva de Goggle Drive para o profesorado e por 

envío de correspondencia e redes sociais, titorías e  de charlas e xornadas 

informativas ao resto da comunidade educativa. 

 Dar a coñecer a todo o profesorado novo do centro a través do claustro a existencia 

do portal educativo dedicado á igualdade e á diversidade afectivo-sexual: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/igualdade. 

 Dar a coñecer a todo o profesorado novo  a través do claustro o I Plan de 

actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia (2016/2020), como 

plan que desenvolve a lexislación en materia de igualdade co fin de actualizar o 

modelo coeducativo nos centros. 

 Promover a participación e formación do profesorado e do alumnado enmateria de 

igualdade: seminarios, talleres, grupos de traballo: difusión para o profesorado dos 

cursos do CFR e de outras entidades en materia de igualdade e difusión para o 

alumnado a través dos Correspondentes Xuvenís de talleres e  cursos en materia 

de igualdade. 

 Empregar unha linguaxe inclusiva e igualitaria na actividade do centro, contando 

coa colaboración dos Departamentos de linguas. 

 Colaborar con outras entidades na realización de actividades coeducativas que 

poidan xurdir ao longo do ano: asociación de mulleres empresarias, servizos 

sociais do concello de Ourense, asociacións de veciños do barrio do Couto.. 

 Celebración, en coordinación co Departamento de Actividades Extraescolares e o 

departamento de EDN, das  actividades arredor das datas coeducativas do 

calendario escolar: 

 

 25 de novembro: Día internacional para a eliminación da violencia contra as 

mulleres . Mural interactivo : o alumnado participará no mural pegando 

palabras que indiquen accións, feitos e sentimentos cos que haxa que rachar. 

Exposición de noticias sobre a discriminación da muller. 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/igualdade
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 8 de marzo: Día Internacional da Muller: homenaxe ás mulleres galegas e 

universais que fixeron historia. Dende o mes de xaneiro iranse expoñendo 

carteis sobre diferentes mulleres que nos inspiraron en colaboración con 

“Búscase” de Donas de si. 

 

 17 de maio: Día Internacional contra la LGTBI FOBIA: Charla COÑÉCETE: 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL destinado a alumnado de ESA e BAC e  na 

que unha persoa experta en educación sexual tentará ensinar ao alumnado 

asistente a xestionar a súa imaxe, saúde, hixiene e intimidade, respectando as 

distintas tendencias sexuales e recoñecendo os seus dereitos. Tamén pretende 

capacitar aos asistentes cun maior repertorio de ferramentas para facer fronte 

aos retos cos que se poidan encontrar na vida diaria. Ten unha duración 

aproximada de 60 minutos e a súa data de celebración e terá lugar a semana do  

16 ao 20 de maio. 

 Concretar o desenvolvemento curricular da orientación laboral e profesional libre 

de estereotipos, poñendo o foco na incorporación aos ciclos de formación 

profesional: charlas informativas do DO para informar ao alumnado dos ciclos nos 

que existe un gran desfase entre homes e mulleres e  para a explicación do criterio 

de desempate a seguir para a admisión de plazas en caso de empate.  

 Participar en programas específicos de igualdade de xénero para traballar a 

coeducación desde o currıćulo: participación no proxecta Donas de si e inclusión 

de lecturas coeducativas no Club de lectura  ¿InCLUBsión¿. 

 

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

dos saberes: 

 Continuar a revisar as programacións didácticas e a práctica docente desde 

unha perspectiva de xénero: para incluıŕ as mulleres relevantes en cada ámbito 

do saber (ciencias, deporte...), os saberes asociados tradicionalmente ás 

mulleres, as desigualdades de xénero, para completar a historia da 

humanidade...  a través da participación no  Plan Proxecta, “ Donas de sí” , no 

que se propón un labor interdisciplinar no que se van a implicar outros 

proxectos do centro de tal xeito que o tema da muller sexa a clave noutras 

accións culturais e dinamizadoras. 

  

https://www.educacionourense.com/gestor/index.php?sec=Educacion&ap=actividad&id_actividad=2243
https://www.educacionourense.com/gestor/index.php?sec=Educacion&ap=actividad&id_actividad=2243
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Os obxectivos do plan serán:  

· Amosar a realidade da ocultación do papel da muller no relato da nosa 

cultura. A muller tivo un papel fundamental na ciencia, a arte, a filosofía, as 

artesanías, os coidados...e ese papel non é visible. 

· Recoñecer e divulgar os valores e as achegas das mulleres á innovación 

cultural, científica e intelectual.   

· Traballar modelos de relación inclusivos inspirados en historias de ou sobre 

mulleres.  

· Poñer en valor patrimonio inmaterial vencellado á historia oculta das muller 

 

Haberá un traballo central ¿Búscase¿ que vai ser complementado con 

¿InCLUBsión¿ e ¿Traballo de Donas¿.  

 

BÚSCASE: O obxectivo xeral deste proxecto é a integración efectiva e 

colaborativa do traballo das mulleres en diferentes ámbitos do curriculum 

para que a celebración ou a visibilización das súas contribucións se concrete na 
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creación de material didáctico que inclúa o traballo desas mulleres en aspectos 

concretos do curriculum dos centros. Pretendemos realizar coa colaboración 

do alumnado pequenas pílulas de coñecemento que se inserten 

coherentemente nos distintos curriculums e pasen así a formar parte efectiva 

das programacións dos docentes en anos posteriores. Cada unha destas 

aportacións virá precedida por unha campaña de carteis ¿Búscase¿ que 

reivindican de xeito gráfico a importancia do traballo dunha muller nun eido 

determinado. Por exemplo o caso de Simone Weil no curriculo de Historia da 

Filosofía. 

 

 

 DONAS E INCLUSIÓN: Abordaremos a historia da exclusión e a discriminación 

da muller utilizando exemplos de traballadoras polos dereitos non só do 

colectivo feminino senón de todo o que signifique diversidade: ámbito das 

distintas diversidades funcionais, neuroatipias, raza, orientacións sexuais, 

exclusión no traball.Este traballo estará vencellado con traballo do clube de 

lectura organizado pola coordinación de Biblioteca do centro: Club de Lectura 

¿InCLUBsión lectora¿.  
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TRABALLO DE DONAS: Proxecto dirixido a reivindicar o traballo oculto das 

mulleres ao longo da historia, a cultura feminina que tamén forma parte da 

nosa idiosincrasia e que o cambio social está a disolver: traballos agrícolas, do 

fogar, folclore vencellado a este traballo, recuperación de cantigas, relatos...a 

partir da experiencia e as vivencias do alumnado non só de contextos galegos 

senón internacional, como é o noso alumnado. A incorporación da muller ao 

traballo tradicionalmente masculino as veces pode facernos esquecer a parte 

fundamental que o traballo das mulleres, (maioritariamente sumerxido e de 

supervivencia xunto cos traballos do fogar, non remunerados) tivo no 

desenvolvemento económico da sociedade actual.  

 

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

representacións, selección dos contidos, dos personaxes, das imaxes, da 

linguaxe, da proposta de actividades). 

 Realizar actividades de sensibilización na aula: videoforum da película “Te doy 

mis ojos”  o “Las mujeres de verdad tienen curvas”... 

 Análise das letras de cancións actuais populares entre o alumnado: 

identificación de roles machistas. 

 Realizar nas titorías e en colaboración co Departamento de Orientación 

actividades e  simulacións co obxectivo de detectar no alumnado desta ano 

posibles actitudes machistas, prexuízos sexistas ou situacións de desigualdade 

por razón de xénero entre o alumnado.  

 

5.3. Xestión dos espazos, dos recursos e as oportunidades de 

realizaciónvocacional de xeito inclusivo: 

 Aumentar o espazo coeducativo do Fondo Violeta da biblioteca e fomentar a 

lectura de libros coeducativos. Ademais, tratarase de ampliar o fondo 

documental e bibliográfico do centro en materias de coeducación. A maioría do 

orzamento do Club de Lectura destinarase á libros coeducativos.  

 Crear unha partida no orzamento do centro destinada a fomentar a 

coeducación,a igualdade e a prevención da violencia de xénero (adquisición de 

material, actividades, charlas informativas,...) 

 Seguir a dinamizar o Taboleiro de Igualdade publicando novas, concursos, 

informacións, estatísticas sobre violencia de xénero, creacións do alumnado en 
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materia de diversidade afectivo sexual, etc…, para consulta de toda a 

comunidade educativa. 

 Impulsar o uso dos espazos de forma igualitaria e diversa sen estereotipos 

asociados. 

 Fomentar a participación do alumnado de ambos sexos nas actividades 

extraescolares. 

 Crear na carpeta compartida de Goggle Drive para o profesorado  un banco de 

recursos dixitais con enlaces a páxinas ou blogs con contidos de inclusión 

igualdade e diversidade,  exemplo: 

(https://drive.google.com/drive/folders/1GcXV7qaaSzHWAAUVvG9Ip6EEORx

uzLud?usp=sharing) 

 Xestionar as actividades extraescolares e complementarias, así coma o 

tempode recreo, para favorecer a inclusión.  

5.4. Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia 

escolar: 

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

 Promover actividades de coidado entre persoas, do medio ambiente etc...  

 Promover o respecto cara á diversidade sexual e de xénero.  

 Promover metodoloxıás activas, participativas e cooperativas: talleres, debates, 

actividades grupais, estudio de casos, role-playing, dramatizacións, obras 

teatrais,...  

 Promover a corresponsabilidade na realización das tarefas, a través da posta 

en marcha dun taller de formación ás familias. 

 Promover actividades de intervención social na comunidade educativa, 

contando coa colaboración da área de igualdade do concello de Ourense. 

 

4. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN: 

 

Para realizar a avaliación do Plan de Igualdade empregarase a observación sistemática 

e directa, rexistro das actividades, reunións con titores/as e cos profesores e profesoras, 

enquisas e sondaxes. Ao final do curso realizarase un informe sobre a evolución do Plan, as 

actividades desenvoltas, grao de consecución dos obxectivos propostos, e proposta de 

mellora para o curso seguinte.  Dita avaliación realizarase por parte da Comisión de 

Convivencia do Consello Escolar coas achegas de todas e todos os membros da 
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Comunidade Educativa. Elaboraranse enquisas a cumprimentar por cada sector da 

Comunidade Educativa incluídos os alumnos. 

Os criterios de avaliación entre outros serán:  

- Valorar positivamente os principios democráticos e os dereitos e liberdades 

individuais e colectivos, e rexeitar situacións de inxustiza e desigualdade e 

calquera forma de discriminación por razóns de sexo, orixe, crenza ou calquera 

outra circunstancia social ou persoal.  

- Analizar o grado de cumprimento dos obxectivos propostos (realizados, en 

progreso, non realizados...), así como detectar as dificultades encontradas para 

materializar os obxectivos non realizados coa finalidade de garantir o seu 

cumprimento. 

- Valorar o impacto do Plan na comunidade educativa. 

- Proxectar un futuro ambicioso en materia de igualdade, con propostas sólidas que 

emanen dunha reflexión profunda e consensuada, e que frutifiquen na elaboración 

e negociación de novos plans de actuación. 

 

Con estes criterios preténdese avaliar que os alumnos/as amosan 

predisposición para a cooperación e o traballo en equipo, manifestando actitudes 

e comportamentos democráticos, igualitarios e favorables á convivencia. 

Asimesmo, preténdese valorar en qué medida recoñecen e identifican situacións 

de inxustiza, desigualdade ou contrarias á convivencia pacífica e propoñen dende 

unha perspectiva solidaria, democrática e dialogante posibles solucións aos 

mesmos. 


