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1 Introdución 

Os centros de Ensino asumimos na sociedade actual un labor que vai moito máis alá da 

formación en coñecementos (teóricos ou prácticos), pois debemos formar un alumnado competente 

e empático, capaz de se desenvolver nunha sociedade diversa e igualitaria, na que todas as persoas, 

independentemente da súa condición étnica, ideolóxica, sexual… e do colectivo ao que pertenzan, 

poida acceder ás mesmas oportunidades. 

Semella que nos últimos anos a sociedade é consciente desta realidade diversa e da 

necesidade de intervir para modificarmos uns comportamentos consuetudinarios que perpetúan, 

por un lado,  a desigualdade entre homes e mulleres e, por outro, a clasificación das persoas a partir 

da súa condición ou orientación sexual. Esta consciencia levou a que a sociedade se mobilizase a 

prol da igualdade efectiva entre homes e mulleres e da non discriminación dos colectivos LGBTI 

e, a raíz disto, a que as autoridades lexislasen en consecuencia, no caso concreto do marco 

educativo regulando que todos os centros de ensino deben contar cun Plan de Igualdade.  

Así pois, un Plan de Igualdade debe recoller “as medidas de acción positivas para abordar a 

promoción da igualdade entre mulleres e homes e para sensibilizar, previr e intervir fronte á 

violencia machista, que inclúe a violencia de xénero e a LGBTIfobia” . Mais un plan de igualdade 

non vai ser efectivo se apenas  é un documento descontextualizado da realidade concreta de cada 

centro e das circunstancias coas que convive o alumnado nas súas familias e cando se relacionan 

coa veciñanza na vila ou nas aldeas nas que viven. E, por desgraza, nesa realidade extraescolar o 

machismo e a LGBTIfobia están á orde do día, ás veces de forma tan severa e evidente que mesmo 

chega aos medios de comunicación e outras de forma máis calada, por exemplo na supervivencia 

dos roles tradicionais que relegan a muller, na asunción do control machista como algo normal 

dentro da relación de parella ou no acoso ao que seguen a ser sometidos por parte dalgúns 

compañeiros algúns alumnos e alumnas a causa das súas orientacións sexuais. Daquela, faise 

imprescindible partirmos do coñecemento desta realidade para artellarmos as medidas que 

debemos levar a cabo para corrixila.   
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2 Marco lexislativo 

 

O marco lexislativo actual obriga a introducir a perspectiva de xénero e a velar polo 

cumprimento do principio de igualdade real entre mulleres e homes no ámbito educativo.  

• No preámbulo da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, pon de 

manifesto que 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. 

 

• A Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para igualdade de mulleres e homes 

establece no artigo 23, a educación en igualdade de mulleres e homes, e no artigo 24, 

a integración do principio de igualdade na política de educación. O artigo 17 do 

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

disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de Igualdade 

establece as medidas a prol dunha educación en igualdade. O artigo 19 fala da 

erradicación de prexuízos nos centros docentes. 

 

• O Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero (27 de xullo de 2017) recolle no 

seu punto 170 que se promoverá a aprobación de plans de igualdade nos centros de 

ensino nas etapas de educación primaria e secundaria obrigatoria. Entre os principios 

informadores e fins das normas de convivencia recóllese a educación en igualdade de 

dereitos e oportunidades entre mulleres e homes. 

Ademais destas medidas lexislativas tamén hai que ter en conta a seguinte lexislación e 

a normativa:  

 

2.1 Marco lexislativo Ámbito estatal  
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• Constitución (artigos 9.2 e 14)  

• Real Decreto 1686 /2000 do 6 de outubro 

• Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

• Lei orgánica 1/2004 do 28 de decembro de Medidas de Protección Integral contra a 

violencia de xénero 

• Lei 3/2007, do 15 de marzo 

• Lei orgánica 3/2007 do 22 de marzo para a igualdade efectiva entre mulleres e homes. 

Título IV (artigos 23 e 24)  

 

2.2 Ámbito autonómico  

• Estatuto de Autonomía de Galicia (1981). Artigo 4.1 

• Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de homes e mulleres. 

• Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para prevención e tratamento integral da violencia 

de xénero. 

• Lei pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, 

bisexuais e intersexuais en Galicia (2014) 

• Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa  

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

lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia 

• Decreto 8/2015 de 8 de xaneiro polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, 

de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia 

escolar  

• Decreto lexislativo 2/2015 de 12 de febreiro. Capítulo IV: A educación e a formación 

para a igualdade entre homes e mulleres 

• Decreto 86/2015 do 25 de xuño: Currículo educación secundaria e bacharelato 

• Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de 

identidade de xénero (abril 2016)  
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• Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e 

prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da 

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia 

 

3 Contextualización do centro 

 

O Aquis Celenis é un centro que recibe alumnado de boa parte da comarca de Caldas, non só 

o alumnado do Concello de Caldas de Reis, tanto do ámbito urbano da propia vila coma da súa 

contorna rural, senón tamén dos concellos limítrofes de Portas, Cuntis e Moraña. O seu perfil socio-

económico vén marcado polas profesións das súas familias, que son basicamente obreiros 

cualificados e pequenos comerciantes pero que manteñen un forte vínculo co mundo rural e o sector 

agrario;  é frecuente que sexa o home o que traballa fóra da casa e que a muller atenda os labores 

domésticos e o coidado dos fillos. Obviamente, esta situación ten unha forte incidencia na 

aceptación e perpetuación dos roles tradicionalmente asignados ao home e á muller.  

Por outro lado, cómpre termos en conta que tamén o noso alumnado, como toda a mocidade 

na actualidade, recibe a influencia dos medios de comunicación e das redes sociais, que xeralmente 

ofrecen unha visión banalizada e sexista do mundo feminino, o que carrexa a discriminación das 

mulleres e que moitas veces pon en valor un perfil masculino estereotipado e reducionista.   

Estas situacións descritas inciden no vivir do noso alumnado, pero non só á hora de 

configurar a súa maneira de actuar e sentir senón que por veces marcando a súa situación vital; por 

desgraza os exemplos máis extremos podemos atopalos nos medios de comunicación, que dan 

conta de varios asasinatos machistas na comarca nos últimos tempos, pero hai moitos outros casos 

de violencia de xénero calada que afecta o día a día do noso alumnado.  
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Para sustentar en datos obxectivos, máis alá da intuición, as actuacións do noso Plan de 

Igualdade, cómpre promover unha enquisa que nos forneza dos datos precisos relacionados coa 

igualdade de xénero, a violencia de xénero e a LGBTIfobia. Esta actuación levarase a cabo ao 

longo do presente curso 2019-2020  (ese é o primeiro obxectivo deste Plan de Igualdade), no 

momento actual non podemos máis que deseñar unhas liñas de actuación xerais.   

No IES Aquis Celenis xa hai creado un grupo de igualdade, constituído por alumnado e 

profesorado, dende o curso 2007-2008,  que dende o curso pasado (2018-2019)  se transformou,  

por iniciativa do alumnado, nun grupo de LGBTI-Igualdade. Isto reflicte o interese que este aspecto 

suscita nunha parte do noso alumnado así como a implicación do profesorado. Tamén proba desta 

implicación son as accións que xa se foron desenvolvendo ao longo dos últimos anos para a 

construción da igualdade: materias de igualdade de xénero que se imparten no centro, actividades 

formativas na prevención da violencia de xénero e diversidade afectiva-sexual e de xénero, 

activación do protocolo de Identidade de xénero... 

 

4 Principios orientadores 

 

Para a elaboración do Plan de Igualdade do IES Aquis Celenis téñense en conta unha serie 

de principios orientadores que sustentan a implementación da educación en igualdade: 

• Transversalidade: O principio de igualdade entre homes e mulleres estará presente 

no conxunto de accións levadas a cabo no centro. O enfoque transversal supón 

integrar a perspectiva de xénero na elaboración, desenvolvemento e seguimento de 

todas as actuacións que afecten á comunidade educativa, por iso consideramos que a 

maneira óptima de vertebralo é a partir dos departamentos cuxa actividade chegue a 

todo alumnado do centro: orientación, biblioteca, equipo de dinamización... 

coordinados dende vicedirección e a CCP, que deseñan as liñas estratéxicas e as 

actividades que concretan os obxectivos perseguidos . 
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• Interdisciplinariedade:  Cremos que o traballo en igualdade debe facerse de maneira 

interdisciplinar, integrando estes temas nos contidos das materias e no currículo. 

 

• Visibilidade: É esencial a incorporación de medidas e actuacións concretas que 

poñan o acento na visibilización das mulleres e a súa contribución ó desenvolvemento 

da sociedade, xa que as mulleres son as grandes ausentes nos materiais didácticos e 

libros de texto. Por iso cómpre que o profesorado cubra estas lagoas con achegas 

propias e material complementario na súa práctica docente.    

 

• Inclusión: As medidas e actuacións deben dirixirse ao conxunto da comunidade 

educativa, creando relacións en igualdade entre mulleres e homes e integrando a 

diversidade afectivo-sexual e de xénero.  

 

• Paridade: A participación equilibrada de mulleres e homes na toma de decisións e a 

presenza equitativa nos órganos de funcionamento do centro son un obxectivo 

primordial. 

 

5 Obxectivos coeducativos 

 

5.1 Obxectivos xerais 

1. Coñecer as situacións de desigualdade que se producen no centro ou que afectan o 

noso alumnado para establecer as liñas estratéxicas do Plan de igualdade. 

2. Aceptar, respectar e valorar as características das outras persoas sen se deixar influír 

por estereotipos relacionados co sexo, a orientación sexual ou a identidade de xénero. 

3. Non asociar a participación en determinadas actividades ou a asignación de  funcións 

coa pertenza a un sexo ou xénero. 

4. Facer visible e recoñecer a contribución das mulleres nas distintas facetas da historia, 

a ciencia, a política, a arte, a cultura e o desenvolvemento da sociedade. 
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5. Adoptar medidas para eliminar o uso sexista e heterosexista da linguaxe e consensuar 

a terminoloxía axeitada para referirse á realidade diversa.  

6. Implicar as familias nas tarefas coeducativas e no respecto á diversidade afectivo-

sexual, de xénero e familiar. 

7. Sensibilizar e formar o profesorado na práctica de valores coeducativos e no respecto 

á diversidade afectivo-sexual, de xénero e familiar. 

8. Incorporar unha concepción de familia ampla e diversa. 

9. Desenvolver e traballar un novo modelo de masculinidade co alumnado. 

10. Introducir nos documentos do centro unha linguaxe respectuosa coa diversidade e que 

recolla os distintos modelos familiares. 

11. Establecer os mecanismos para que todo o persoal do centro trate o alumnado «trans-

» conforme ao nome e ao xénero escollidos. 

12. Asegurar que o alumnado «trans-» poida facer uso das instalacións do centro, 

incluídos vestiarios e baños, conforme ao xénero escollidos. 

 

5.2 Obxectivos específicos 

a) Alumnado 

1. Facer reflexionar ao alumnado sobre o prexuízo e a inxustiza que supón tanto para os 

homes como para as mulleres a asignación de roles por condicións de xénero. 

2. Favorecer e promover o respecto á libre orientación afectivo-sexual e á identidade de 

xénero. 

3. Fomentar unha actitude de rexeitamento activo a todo tipo de acoso sexista e 

homofóbico. 

4. Propiciar a reflexión sobre as situacións estereotipadas e discriminatorias que se 

divulgan nos medios de comunicación, especialmente na televisión, na música, nas 

redes sociais e nas publicacións orientadas cara ás mozas e aos mozos. 
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b) Profesorado: 

1. Establecer unhas pautas de actuación comúns de  apoio á igualdade de xénero que 

supoñan a promoción dun centro educativo  respectuoso coa diversidade afectivo-

sexual, de xénero e familiar. 

2. Reflexionar sobre a nosa práctica docente e os nosos prexuízos, mitos ou falsas 

crenzas baseadas no sexismo e na homofobia. 

3. Eliminar a presunción de heterosexualidade e de xénero das persoas que compoñen a 

comunidade educativa. 

4. Contribuír a facer do noso lugar de traballo un espazo seguro para as persoas LGBTI, 

visibilizando o rexeitamento activo (burlas, chistes…) de calquera discriminación por 

motivos de orientación afectivo-sexual, diversidade familiar e identidade de xénero. 

5. Fomentar a participación e a paridade na composición equilibrada dos órganos de 

representación e decisión. 

 

c) Familias: 

1. Promover a reflexión no ámbito familiar sobre a importancia de respectar a igualdade 

de sexo e de xénero e da libre orientación afectivo-sexual. 

2. Sensibilizar sobre o reparto das tarefas domésticas de forma xusta e equilibrada entre 

os diferentes membros da familia. 

3. Fomentar nas familias o respecto polas afeccións das súas fillas e os fillos sen estaren 

condicionados polos estereotipos de xénero.  

4. Incentivar a participación e paridade na composición equilibrada dos órganos de 

representación e decisión. 

 

6 Actuacións 

 

As actuacións levaranse a cabo nos seguintes ámbitos: 
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6.1 Medidas na organización do centro 

O obxectivo é promover a igualdade de xeito transversal na organización e funcionamento 

do centro a través das seguintes actuacións: 

1. Revisar e comprobar que en todos os documentos oficiais do centro (PE, CC, PAT, 

PC...) se contemplen obxectivos destinados ao desenvolvemento da igualdade entre 

mulleres e homes.  

2. Difundir entre a comunidade educativa o Plan de igualdade. 

3. Promover a formación en igualdade do persoal do centro: profesorado, persoal non 

docente e familias.  

4. Manter unha liña de formación do PFPP en LGBT-Igualdade, así como a 

participación no Contrato Programa IGUÁLA-T e nos Plans Proxecta relacionados 

coa igualdade.  

5. Manter o grupo LGBT - Igualdade creado no centro, no que están integrados 

alumnado e profesorado. 

6. Crear un grupo de formación e reflexión sobre a igualdade (lectura, cine, teatro, 

exposicións e calquera expresión artística) para o profesorado. 

7. Promover o nomeamento dunha persoa coordinadora do Plan no centro (persoal 

docente). 

8. Velar para que a linguaxe e as imaxes empregadas nas comunicacións escritas no 

centro non conteñan elementos discriminatorios e sexistas. 

9. Manter a oferta das materias de libre configuración autonómica para abordar a 

perspectiva de xénero na ESO e no Bacharelato. 

10. Crear para o material bibliográfico e audiovisual da biblioteca do centro unha etiqueta 

identificadora relacionada coa diversidade e a igualdade. 

11. Manter un espazo visible para as reunións do grupo LGTB-Igualdade. 

12. Incluír no Plan de Orientación e Acción Titorial actuacións dirixidas a promover a 

coeducación, enfocando algunhas sesións de titoría a realizar actividades de 

promoción da igualdade e a prevención da violencia de xénero.  
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13. Manter a colaboración na realización de actividades coeducativas coa Concellería de 

Igualdade e outras entidades. 

14. Manter a escola de familias e incorporar nalgunha das sesións contidos coeducativos. 

15. Conseguir incorporar o centro na Rede de Escolas Seguras outorgado pola FELGTB 

e respaldado polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social. 

  

6.2 Medidas de concienciación 

O obxectivo é a eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos valores e dos 

saberes a través das seguintes actuacións: 

1. Integrar a igualdade en todas as materias e niveis educativos a través das lecturas que 

forman parte das bibliotecas de aula e tamén dos libros de lectura que se propoñen 

nas diferentes materias como lectura obrigatoria ou voluntaria. 

2. Incorporar a perspectiva de xénero nas programacións didácticas dos distintos niveis 

e materiais. 

3. Actuar ante situacións de desigualdade e discriminación que se poidan dar no centro. 

4. Incidir na educación emocional en igualdade 

 

6.3 Medidas de acción e reivindicación 

O obxectivo é promover a realización de actividades extraescolares e complementarias para 

actuar especificamente nos temas de igualdade: 

1. Realizar campañas de sensibilización que impliquen a todos os departamentos e 

dirixidas a todo o alumnado do centro con motivo do 25N e o 8 de marzo para 

reivindicar a igualdade e a diversidade sexual. 

2. Desenvolver accións destinadas a visibilizar as seguintes efemérides:  Día da 

visibilidade bisexual (23 de setembro), do Día para saír do armario (11 de outubro), 

do Día internacional da memoria transexual (20 de novembro) e do Día da 

visibilidade Trans (31 de marzo). Tamén o mes de xuño como mes do orgullo LGTBI. 
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3. Impartir, en colaboración coa Concellería de Igualdade, obradoiros de prevención de 

violencia de xénero e promoción da igualdade e diversidade destinados aos diferentes 

cursos e niveis.  

4. Programar a asistencia a obras teatrais e proxeccións cinematográficas e outras 

manifestacións artísticas  que tratan o tema da igualdade para os distintos cursos e 

niveis. 

5. Ofrecer un espazo de apoio (caixa de correo) onde o alumnado que sofre 

discriminación ou LGTBIfobia poida pedir axuda ou asesoramento.  

6. Manter a elaboración dunha axenda escolar que ten como obxectivo poñer en valor o 

papel da muller na sociedade galega, ademais de  sinalar mulleres referentes da 

contorna e incorporar un glosario de termos coeducativos.  

Difundir entre a comunidade educativa as actividades elaboradas no grupo de LGBTI-

Igualdade e conseguir a participación e implicación nelas do alumnado do centro (concursos, 

recitados, escenificacións…).  

 

7  Seguimento e avaliación 

 

A avaliación levarase a cabo medindo o grao de consecución dos obxectivos propostos e para 

isto utilizaranse como instrumentos a observación para constatar (ou non) o nivel de cumprimento 

dos seguintes indicadores:  
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INDICADORES Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Persoa responsable de 

igualdade 
Non hai 

A persoa está 
nomeada, pero non 

xestiona nin 
coordina 

A persoa está 
nomeada e xestiona 

a coeducación 

A persoa está 
nomeada e 
coordina a 

coeducación 

Nivel de formación Non hai formación 
A persoa 

responsable recibiu 
formación 

Existe un grupo de 
traballo en 

coeducación 

Houbo ou existe 
formación no 

centro nesta área 

Nivel de intervención 

co alumnado Non hai Só se traballan as 
efemérides 

Accións titoriais 
individuais e 

unidades didácticas 
concretas 

nalgunhas materias 

Transversalidade 
no currículo 

Linguaxe inclusiva Non se usa Letreiros, carteis... Uso dependendo do 
profesorado Uso xeral 

Visibilidade das 

mulleres 

Invisibilización das 
mulleres 

Visibilización só en 
datas concretas 

Visibilización  
dependendo do 

profesorado 

Visibilización 
transversal 

Roles de xénero Roles moi 
marcados en todos 

os niveis 

As nenas copian os 
modelos 

dominantes de 
masculinidade. Os 
nenos refórzano, 
sen modificalo 

Grupo de nenas e 
nenos que 

modificaron roles 

Nenas e nenos 
amosan modelos de 

masculinidade e 
feminidade 
igualitarios 

Equipos directivos 
Contrario á 
igualdade Non se implica Apoio Apoio e 

implicación 

Diversidade sexual 

Non se traballa nin 
se visibiliza o 

colectivo LGTBI 

Só se visibiliza nas 
efermérides e se 
imparte algún 

obradoiro ó longo 
do curso 

Visibilízase por 
parte dalgún 

profesorado e hai 
algunhas persoas 

LGTBI visibles no 
centro 

Transversalidade 
no currículo. 
Alumnado e 
profesorado 

formado no tema, 
que se vive con 
normalidade no 

centro 

Identidades de xénero 
Non se teñen en 

conta nin se 
visibilizan 

Visibilízase nalgún 
momento concreto 

a persoas trans 

Visibilidade 
dependendo do 

profesorado 

Transversalidade 
no currículo. 

Centro inclusivo, 
onde as distintas 
identidades de 

xénero conviven en 
igualdade 

Incorporación do 

centro á Rede de 

Escolas Seguras 

Non se iniciaron os 
trámites Está en trámite Foi concedido 

É visible nos 
espazos e 

documentación do 
centro 
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Este documento foi aprobado polo Claustro e o Consello escolar o 18 de novembro de 2019 
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