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1. INTRODUCIÓN. 

 

A igualdade entre homes e mulleres constitúe un principio reitor das 

sociedades democráticas, e así se recolle en multitude de normas de ámbito 

internacional, estatal e autonómico.. 

A igualdade garante o respecto aos dereitos fundamentais de todos e todas 

e. contribúe a unha sociedade máis xusta, tendo o sistema educativo un papel 

moi importante no asentamento deste principio. 

O profesorado ten unha influencia decisiva e resulta necesario que as 

propostas, intervencións e actividades educativas se enmarquen dentro dun 

Plan de Igualdade, xa que as actuacións puntuais non garanten o fin das 

desigualdades. Resulta necesario implicar a toda a comunidade educativa no 

desenvolvemento do presente Plan. 

Dende este proxecto educativo pretendemos fomentar o respecto e a 

igualdade de oportunidades de ambos sexos, co obxectivo final de que as 

nosas alumnas e alumnos sexan nun futuro mulleres e homes iguais, coas 

mesmas oportunidades. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO. 

2.1. CONTEXTO LEGAL 

 
A Constitución Española proclama no seu artigo 14 o principio de 

igualdade ante a lei. 

No artigo 9.2 establece que “os poderes públicos promoverán as condicións 

para que a liberdade e igualade sexan reais e efectivas, removerán os 

obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitarán a participación 

da cidadanía na vida política, cultural e social”. 
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No artigo 14 dita: “Os españois son iguais ante a lei, sen que poda 

prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, 

relixión, opinión ou calquera outra condición o circunstancia persoal o social”. 

A lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembre, de Medidas de Protección 
Integral contra a Violencia de Xénero, no articulo 4, Capítulo I: “A Educación 

Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado a capacidade 

para relacionarse cos demais de forma pacífica e para coñecer, valorar e 

respectar a igualdade de oportunidades de homes e mulleres. 

O Bacharelato e a Formación Profesional contribuirán a desenvolver no 

alumnado a capacidade para consolidar a súa madurez persoal, social e moral, 

que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e para analizar e 

valorar criticamente as desigualdades de sexo e fomentar a igualdade real e 

efectiva entre homes e mulleres”. 

A Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación, manifesta no seu 

preámbulo que “un dos principais fins da educación é a formación no respecto 

dos dereitos, das liberdades fundamentais e da igualdade efectiva de 

oportunidades entre homes e mulleres, así como a valoración crítica das 

desigualdades, de forma que sirvan para superar os comportamentos sexistas”. 

Artigo 1, Capítulo I. Principios e fins da educación: “O desenvolvemento da 

igualdade de dereitos e oportunidades e o fomento de la igualdade efectiva 

entre homes e mulleres”. 

Artigo 23, Capítulo III [Educación secundaria obrigatoria]: Obxectivos 

“Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade nas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver 

pacificamente os conflitos”. 

Artigo 102, Capítulo III: Formación permanente. “Os programas de 

formación permanente, deberán contemplar a adecuación dos coñecementos e 

métodos á evolución das ciencias e das didácticas específicas, así como todos 

aqueles aspectos de coordinación, orientación, titoría, atención educativa á 

diversidade e organización encamiñados a mellorar a calidade do ensino e o 

funcionamento dos centros. De igual xeito, deberán incluír formación específica 
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en materia de igualdade nos termos establecidos no artigo sete da Lei 

Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra 

a Violencia de Xénero”. 

Artigo 151. Funcións da inspección educativa. “Velar polo cumprimento e a 

aplicación dos principios e valores recollidos nesta Lei, incluídos os destinados 

a fomentar a igualdade real entre homes e mulleres”. 

Disposición adicional vixésimo quinta. Fomento da igualdade efectiva 

entre homes e mulleres. “Co fin de favorecer a igualdade de dereitos e 

oportunidades e fomentar a igualdade efectiva entre homes e mulleres, os 

centros que desenvolvan o principio de coeducación en todas as etapas 

educativas, serán obxecto de atención preferente e prioritaria na aplicación das 

previsións recollidas na presente Lei, sen prexuízo do disposto nos convenios 

internacionais subscritos por España.” 

A figura da persoa coordinadora do Plan de igualdade nos centros de 

educación secundaria está prevista no artigo 126, punto 2, da Lei Orgánica 

2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).  

 

Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a Igualdade Efectiva de 
Mulleres e Homes. Artigo 23, Capítulo II A educación para a igualdade de 

mulleres e homes. 

“O sistema educativo incluirá entre os seus fins a educación no respecto 

dos dereitos e liberdades fundamentais e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre mulleres e homes. 

De igual xeito, o sistema educativo incluirá, dentro dos seus principios de 

calidade, a eliminación dos obstáculos que dificultan a igualdade efectiva entre 

mulleres e homes e o fomento da igualdade plena entre unhas e outros.” 

Para impulsar o modelo de escola co-educativa, a Consellería de 

Educación, xunto coa secretaría xeral da igualdade, aprobou o 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. O noso instituto está moi sensibilizado coa consecución 

efectiva da igualdade de xénero. 
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2.2. DOCUMENTOS DO CENTRO: 

Nos seguintes documentos do centro aparecen xa tratadas cuestións 

relacionadas coa igualdade de xénero: 

 

⇒ PEC Documento 2 - Concreción curricular: 
 

• No apartado dos obxectivos tanto de ESO, [c] Valorar e respectar a 

diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os 

estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así 

como calquera manifestación de violencia contra a muller; como de 
bacharelato, [c] Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e 

oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 

desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia 

contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das 

persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con 

atención especial ás persoas con discapacidade. 

• No apartado do tratamento transversal dos valores (puntos 2, 3 e 5). 

[2] Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre 

homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra 

persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de 

igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social. 

[3] Promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica 
de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así 

como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o 

pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos 

humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas 

con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a 

pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a 
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consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e 

de calquera tipo de violencia. 

[5] Evitaranse os comportamentos sexistas e os estereotipos que 

supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade 

de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, 

bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

 

⇒ Plan de convivencia:  

 

• Fins e principios do Plan de convivencia, apartado 3: [b] A educación 

no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de 

dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato 

e non discriminación das persoas. 

• No apartado 6 de obxectivos do Plan: 

[5] Promover o principio de igualdade entre homes e mulleres. 

[6] Aplicar programas educativos preventivos. 

Nas actuacións do plan: “Incorporación de contidos transversais: dereitos 

humanos, a educación para a paz e non violencia, os conflitos escolares, a 

educación para a igualdade, a violencia de xénero, dado que a asimilación 

destes conceptos facilitará a construción moral e ética da mocidade”. 

• Na temporalización do plan, no terceiro trimestre trátase: 

- Educación en valores e dereitos humanos: xustiza, igualdade, 

respecto, tolerancia… 

- As formas de exclusión e de acoso escolar. 

 

⇒ Plan de acción titorial:  
 

Dentro do PAT especifícanse as actividades a realizar co alumnado e a 

programación das mesmas. Dita programación contempla unha serie de 

contidos formativos ou orientadores que inclúen o desenvolvemento de 

actitudes e valores non sexistas. 
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No último trimestre do curso 2018-19 fixemos unha actividade centrada na 

consecución efectiva da igualdade entre homes e mulleres. Foi unha actividade 

que partiu da ANPA do instituto e en colaboración co concello: o Proxecto 

Violeta, que culminou cun concerto da artista coruñesa Silvia Penide ao que 

asistiu todo o alumnado de ESO levando unha camiseta violeta deseñada por 

alumnas do bacharelato artístico. 

 

 

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO en relación coa igualdade de 
xénero, coa violencia de xénero e coa LGBTI fobia. 

 

No instituto Adormideras partimos dunha situación moi vantaxosa xa que o 

noso alumnado é moi respectuoso no que respecta a orientación sexual das 

persoas. O feito de impartir o bacharelato artístico xoga a noso favor porque 

temos un alumnado especialmente sensible. 

 

O Consello Escolar, órgano no que están representados membros de toda a 

comunidade educativa, está formado maioritariamente por mulleres: dos 19 

membros que o conforman, 13 son mulleres e 6 homes, repartidos do seguinte 

xeito: 

• 13 mulleres: a directora, 5 profesoras, 2 nais, 4 alumnas e a 

representante do Concello. 

• 6 homes: o xefe de estudos, o secretario, 1 profesor, 1 pai e o 

representante do PAS. 
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Ao longo deste curso, elaboraranse cuestionarios que nos permitan valorar 

de xeito máis obxectivo a situación do noso centro en relación coa igualdade. 

Realizaranse tamén diagnósticos diferenciados entre as alumnas e os alumnos 

do centro centrados nos resultados académicos, o abandono escolar e a 

orientación vocacional, académica e profesional que poderán dar lugar a 

reflexións e actuacións que favorezan a igualdade entre rapazas e rapaces. 

 

4. OBXECTIVOS COEDUCATIVOS. 

 

4.1. PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE 
MULLERES E HOMES. 

• Integrar e contemplar de modo transversal a perspectiva de xénero no 

Plan de Centro e nos proxectos co integran. 

• Realizar accións de sensibilización, formación e implicación da 

comunidade educativa en materia de igualdade de xénero, coeducación 

e prevención da violencia de xénero. 

• Impulsar e favorecer a práctica escolar inclusiva e equitativa, mediante a 

utilización dunha linguaxe non sexista nas expresións visuais, orais, 

escritas e en entornas dixitais. 

4.2. PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE 
VIOLENCIA DE XÉNERO. 

• Promover a detección precoz e a intervención ante a violencia de xénero 

no ámbito educativo. 

• Promover actuacións de sensibilización e prevención da violencia de 

xénero para contribuír á súa erradicación, asegurando unha intervención 

adecuada ante posibles casos no ámbito educativo. 
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4.3. PROMOCIÓN DO RESPECTO POLA DIVERSIDADE AFECTIVO-
SEXUAL. 

• Proporcionar ó alumnado unha formación afectivo-sexual libre de 

estereotipos sexistas, baseada nos valores de respecto mutuo e 

autonomía persoal, que contribúa a unha educación para a igualdade 

entre mulleres e homes. 

• Procurar a información necesaria para que o alumnado teña a 

posibilidade de adoptar unha vida sexual satisfactoria e sen resgos, así 

como garantir o acceso a eses recursos. 

• Sensibilizar á Comunidade Educativa para erradicar os estereotipos 

existentes na poboación cara as persoas con prácticas e orientación 

sexual diferentes. 

4.4. PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN NO CASOS DE 
LGBTIFOBIA. 

• Incorporar a realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 

intersexual nos contidos transversais de formación de todo o alumnado 

naquelas materias en que sexa procedente. 

• Combater o acoso escolar por razón de orientación sexual ou identidade 

de xénero, favorecendo a visibilidade do alumnado LGTBI e a plena 

normalidade das distintas orientacións sexuais e identidades de xénero. 

• https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_de_xenero_c

aderno_1.pdf 

 

5. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN. 

 

5.1. ORGANIZACIÓN DO CENTRO. 

Para visualizar e facer presente a igualdade e a coeducación destinaremos 

un taboleiro na entrada do instituto onde aparecerán todas as informacións 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_de_xenero_caderno_1.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_de_xenero_caderno_1.pdf
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relacionadas coa igualdade así como as actividades que se van desenvolver ao 

longo do curso. 

Na biblioteca teremos tamén unha sección para á igualdade e destinaremos 

unha parte do presuposto a ampliar o fondo bibliográfico e documental co-

educativo. 

Na páxina web do instituto haberá tamén un espazo de igualdade e 

coeducación: “Educamos en igualdade” para difundir as actividades que se 

programen entre os distintos axentes da comunidade escolar, con especial 

atención ás familias.  

Os departamentos didácticos deberán darlle visibilidade o traballo das 

mulleres tanto nas programacións coma no traballo da aula. 

 

Cada curso escolar realizaranse actividades relacionadas coa celebración 

dos días sinalados en materia de Igualdade. No noso instituto celebramos 

sempre as seguintes datas: 

• 25 de novembro, Día Internacional contra a violencia cara as mulleres. 

Nesta fecha realizaremos actividades relacionadas coa violencia de 

xénero (lectura de textos, cuestionarios, visualización de vídeos, 

películas, etc) e campañas de sensibilización.  

• 14 de febreiro, día de San Valentín. Programaremos actividades que 

promovan relacións baseadas no respecto e a igualdade, nas que se 

expoñan os mitos do amor romántico, os estereotipos, así como analizar 

diferentes situacións de discriminación que se dan na música, películas, 

series de televisión … 

• 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Levaranse a cabo accións de 

sensibilización sobre a Igualdade entre homes e mulleres, facer visible e 

recoñecer o papel da muller o longo da historia en diversos campos 

(Literatura, Medicina, Arte, etc). 

• Os departamentos didácticos poderán propoñer e deseñar outras 

actividades relacionadas coa coeducación a realizar ao longo do curso 

académico. 
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• O Departamento de Orientación traballa conxuntamente coas titoras e 

titores de ESO realizando actividades. Algunhas delas tratan os temas 

que forman parte deste plan, como é o caso das actividades do seguinte 

apartado. 

 

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

 

As actividades de titoría programadas para o alumnado de ESO para o 

curso 2019-2020 incluiron charlas que pretendían desenvolver o principio de 

igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de oportunidades e a 

prevención da violencia de xénero. Trátase de actividades de sensibilización 

dentro da aula. Intentaremos repetilas ao longo deste curso 2020-21 xa que 

algunhas non se pudieron levar a cabo por mor da pandemia. 

O alumnado de 1º de ESO asistirá no segundo trimestre ao obradoiro “Nin 

máis nin menos”, obradoiro impartido pola Concellaría de Igualdade e 

Diversidade e que vai encamiñado a promover a convivencia, a tolerancia, o 

respecto e o valor da diferenza e da diversidade tendo como referencia o 

marco da Declaración dos Dereitos Humanos e incorporando a perspectiva de 

xénero. Este obradoiro desenvolverase ao longo de 4 sesións. 

O alumnado de 2º de ESO asistirá tamén no segundo trimestre ao obradoiro 

“Libre de etiquetas”, obradoiro impartido polo Centro de Información ás 

Mulleres (CIM Coruña) e que trata de favorecer que as rapazas e os rapaces 

poidan desenvolverse e relacionarse libres de prexuízos, estereotipos de 

xénero, presións sociais e mediáticas vinculadas co xénero que dificultan 

unhas relacións interpersoais entre ambos sexos saudables e en igualdade. 

Este obradoiro comprenderá 3 sesións. 

No terceiro trimestre o alumnado de 3º de ESO participará nun obradoiro 

impartido tamén polo Centro de información ás Mulleres: Somos dous, eu 
tamén conto. Este obradoiro, que consta de 3 sesións, trata de contribuír a 
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que o alumnado tome conciencia e desenvolva unha actitude analítica e crítica 

fronte á discriminación por razón de xénero e fronte a violencia de xénero. 

O alumnado de 4º de ESO seguirá, no segundo trimestre, un obradoiro de 

educación sexual: Saúde Afectivo-Social, impartido polo Centro de 

Planificación Familiar Municipal. Trátase dun obradoiro de 3 sesións que 

aborda a saúde afectivo-emocional e sexual dende unha perspectiva de xénero 

no que se traballa e reflexiona sobre as diferenzas de valores emocionais, 

afectivos e sexuais que nos transmiten segundo sexamos mulleres ou homes e 

as repercusións que estas diferenzas teñen nas nosas vidas. 

 

 

5.3.  XESTIÓN DOS ESPAZOS, DOS RECURSOS E AS 
OPORTUNIDADES DE REALIZACIÓN VOCACIONAL DE XEITO 
INCLUSIVO. 

• Para a xestión dos espazos dedicados á igualdade e a coeducación 

contaremos cos seguintes elementos, dos que xa falamos máis arriba 

• Taboleiro na entrada do instituto. 

• Sección na biblioteca. 

• Espazo na páxina web: “Educamos en igualdade”. 

Deste xeito poderemos informar a todos os membros da Comunidade 

Educativa sobre as actividades e convocatorias que traballen a igualdade de 

xénero. 

• Dedicaremos unha pequena parte do noso presuposto á compra de 

material bibliográfico que trate temas de igualdade, violencia de xénero: 

libros, películas…. traballando de forma coordinada cos outros proxectos 

do centro: Plan Lector e PLAMBE. 

• Ocupación do patio e do ximnasio: dende o departamento de Educación 

Física incentivarase a práctica do deporte en igualdade, promoverase a 

creación de equipos femininos e de actividades deportivas mixtas. 
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5.4.  INCLUSIÓN DOS VALORES COEDUCATIVOS NA XESTIÓN DA 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

• Empregaremos unha linguaxe non sexista, facendo especial fincapé no 

seguimento das comunicacións e os documentos escritos. 

• Procuraremos que na elección de delegadas e delegados de principio de 

curso haxa paridade entre mulleres e homes. 

• Os representantes da Comisión da Convivencia Escolar do Centro 

son os nomeados no Consello Escolar do día 3 de decembro de 2018: 

 

o Presidenta: Carmen Tembrás Alonso. 

o Vicepresidente: Jaime Duque Quijada. 

o Orientadora: Carolina Barral Lázaro. 

o Profesor: Antonio García Bastida. 

o Alumna: Antía Bringas Garabato (terá que ser sustituida no 

Consello Escolar a celebrar no mes de xaneiro xa que 

rematou os estudos). 

o Pai: Luís Cristos Bonal. 

o Persoal non docente: Fernando Magán Sueiro. 

 

Haberá  que nomear una profesora como responsable da igualdade, tendo 

así o mesmo número de mulleres e homes para traballar a convivencia. 

 

6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN 

 

Co fin de garantir o axeitado desenvolvemento deste Plan é necesario 

definir e por en marcha mecanismos de seguimento das actuacións, delimitar 

estratexias de avaliación que permitan valorar o alcance real de ditas 
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actuacións e ofrecer información relevante para orientar a toma de decisións e 

actuacións futuras. 

A avaliación implica un proceso de reflexión sobre as actuacións e sobre o 

resultado das mesmas , debe estimular a participación de toda a comunidade 

educativa e promover procesos de mellora. 

A avaliación do Plan debe dar resposta a cuestións como: 

• O grado de consecución dos obxectivos establecidos. 

• A idoneidade das actuacións programadas e dos recursos de todo tipo 

(normativos, económicos, materiais e persoais) previstos para acadar os 

obxectivos. 

• A eficacia dos mecanismos de difusión, coordinación e organización 

interna. 

• Outros resultados non previstos e as variables que interviñeren neles. 

Finalmente elaborarase unha memoria final, na que se recollerá o grado de 

consecución dos obxectivos establecidos, idoneidade das actividades e 

actuacións programadas, da participación, dos recursos, así como calquera 

outro resultado ou incidencia destacable e propostas de mellora. 
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