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1. INTRODUCIÓN E XUSTIFICACIÓN

A  lexislación  comunitaria  en  materia  de  igualdade  de  xénero  constitúe  a  base
fundamental da política de igualdade de oportunidades en Europa. Na mesma liña, a
Constitución española promulga que somos iguais ante a lei, e aínda que desde hai
anos  a  normativa  vixente  ampara  a  igualdade  entre  mulleres  e  homes  e  a  non
discriminación por razón de orientación afectivo-sexual e identidade de xénero, esta
non se reflicte en todos os ámbitos sociais, e, polo tanto, tampouco na escola.

Fronte ao espellismo de igualdade que se dá en certa parte da sociedade, os centros
educativos  deben  ser  un  referente  imprescindible  para  detectar  a  persistencia
dalgunhas desigualdades sexistas e as súas causas, a aparición doutras diferentes e
para promover avances no ámbito da igualdade. Deben ser espazos coeducadores e
libres de sexismo.

O espellismo da igualdade é un concepto desenvolvido pola filósofa Amelia Valcárcel e
refírese á falsa aparencia de que os homes e as mulleres xa son iguais en dereitos.

Aplicar o Plan de Igualdade nun centro educativo é unha tarefa complexa que afecta a
moitos ámbitos e aspectos. En primeiro lugar,  esixe compromiso por parte de toda a
comunidade e traballo colaborativo e activo, que non quede só en verbas.

O  obxectivo  fundamental  que  debemos  marcarnos  é  mover  ao  conxunto  da
comunidade educativa a reflexionar sobre os prexuízos nos que todos e todas fomos
educados culturalmente e que nos segue transmitindo toda a nosa contorna, a familia,
os  medios  de  comunicación,  etc.  e  actuar contra  eles.  Estes  prexuízos  sexistas  e
LGBTIfóbicos constitúen a base de condutas discriminatorias que poden culminar en
situacións de violencia de xénero, acoso escolar homofóbico e delitos de odio.  Por
tanto é fundamental deseñar actividades que consigan que tanto o profesorado como
o alumnado se expoña aos devanditos prexuízos, adquira un maior coñecemento e
concienciación sobre a igualdade de xénero e respecte a diversidade afectivo-sexual, a
diversidade  familiar  e  as  diversas  identidades  de  xénero,  que  modifique  as  súas
condutas, e así fomentar a participación, e o exercicio da cidadanía como instrumentos
imprescindibles para o libre e digno desenvolvemento humano.

Entendemos  a igualdade  como  unha  relación de equivalencia,  no sentido de que
todas as persoas teñen o mesmo valor, e, precisamente por iso, son iguais. A defensa
da  igualdade  de  dereitos  entre  homes  e  mulleres  parte  do  principio  de  que  as
mulleres, como cidadás, deben ser libres coma os homes á hora de decidir e exercer
papeis  sociais  e  políticos. Considérase,  por  tanto,  que  o  ofrecer  igualdade  na
educación  dos  dous  sexos  é  condición  necesaria  para  que  as  potencialidades
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individuais  de  mulleres  e  homes  poidan  estimularse  e  desenvolverse.  Pero  non  é
igualitario,  nin por tanto xusto,  tratar  do mesmo modo a quen son diferentes,  nin
obviar as diferenzas aplicando modelos. Con todo, ter o mesmo valor non implica que
teñan a mesma identidade nin que sexan uniformes, a igualdade admite diferenzas,
pero non desigualdades. 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 desde os primeiros niveis de
escolarización.

No proxecto educativo de centro contemplaranse medidas para promover a igualdade
de xénero  e de oportunidades entre o noso alumnado, sexa cal sexa a súa condición.

As finalidades deste plan son principalmente dúas:

• Educar en igualdade e erradicar estereotipos e discriminacións por razóns de
sexo, raza e/ou procedencia, relixión, identidade de xénero ou de orientación
afectivo-sexual  e  prever  as  súas  consecuencias:  invisibilidade,  sexismo,
discriminación, agresións, prevalencia do masculino, etc .

• Dotar o noso alumnado das  competencias necesarias que lle permitan elixir o
seu proxecto vital propio, desde a liberdade e a diversidade de opcións, sen
condicionantes de xénero, sexa cal sexa  a súa raza, relixión, nivel económico,
cultural, orixe, etc.

Para conseguir esta finalidade, faise necesaria a aplicación de medidas individuais e
colectivas  encamiñadas  a  promover  a  igualdade  de  oportunidades,  e,  por  tanto,
asentar  as  bases  para  conseguir  un  centro  coeducativo,  libre  de  discriminación  e
respectuoso con todas as diversidades, no que todo o alumnado teña o mesmo dereito
a unha educación de calidade nun ambiente escolar seguro.

Estas medidas serán canalizadas pola coordinadora do Plan de Igualdade e do Equipo
de igualdade. Tamén lle corresponde:

• Velar pola igualdade entre homes e mulleres no centro educativo.

• Promover o libre desenvolvemento da personalidade de cada persoa.

• Impulsar  medidas educativas  que fomenten a igualdade real  entre homes e
mulleres.

• Promover  e  impulsar  medidas  educativas  que  fomenten  o  respecto  pola
diversidade afectivo-sexual, familiar e de identidade de xénero.

• Dinamizar  que  se  favoreza  a  resolución  pacífica  de  conflitos  en  todos  os
ámbitos da vida persoal, familiar e social.
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2. BASES LEGAIS

2.1  No ámbito europeo.

 Tratado da Unión Europea (1992) e na  Carta Fundamental  dos dereitos da Unión
Europea  (2000),  que  recolle  no  artigo  21: “Prohíbese  toda  discriminación,  e  en
particular  a  exercida  por  razón  de  sexo,  raza,  cor,  orixes  étnicas  ou  sociais,
características xenéticas, lingua, relixión ou conviccións (...).”

 No eido concreto da educación a Resolución do Parlamento Europeo, do 9 de xuño
de 2015, sobre a estratexia da UE para a igualdade entre mulleres e homes, considera
que  os  estereotipos  de  xénero  seguen  tendo  unha  grande  influencia  no  ámbito
educativo e destácase o papel decisivo que desempeña a educación e a capacitación
na loita contra eses estereotipos e para poñer fin á discriminación baseada no xénero,
así como os seus efectos positivos para as mulleres e para a sociedade e a economía en
xeral.

2.2  No ámbito estatal

• Constitución Española:

• Artigo  9.2:  “Corresponde  aos  poderes  públicos  promover  as
condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos
grupos  nos  que  se  integra  sexan  reais  e  efectivas;  remover  os
obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar  a
participación  da  cidadanía  na  vida  política,  económica,  cultural  e
social”.

• Artigo  14:  “Os  españois  son  iguais  ante  a  lei,  sen  que  poida
prevalecer  discriminación algunha  por  razón de nacemento,  raza,
sexo, relixión, opinión o calquera outra condición ou circunstancia
persoal ou social”.

 Real Decreto 1686/2000 do 6 de outubro: Creación do Observatorio de Igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes

 Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero.  Ao tratarse  dun proxecto  integral  introducía  a  perspectiva de
xénero en todos os ámbitos: educativo, social, económico e xudicial, coa creación de
xulgados específicos para o tratamento da violencia de xénero.
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 Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (LOE)

• O  artigo  1  establece  que  o  sistema  educativo  debe  favorecer  o
desenvolvemento na  escola  dos  valores  que  fomenten a  igualdade  efectiva
entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero.

• No  Capítulo  III,  sección  primeira,  o  Consello  Escolar,  podemos  atopar  os
seguintes artigos relacionados con este tema:

• Artigo 126.2 “Unha vez constituído o Consello Escolar do centro este
designará unha persoa que impulse medidas educativas que fomenten a
igualdade real e efectiva entre homes e mulleres”.

• Artigo  127.g  “Promover  medidas  e  iniciativas  que  favorezan  a
convivencia  no  centro,  a  igualdade  entre  homes  e  mulleres  e  a
resolución pacífica de conflitos entre todos os ámbitos da vida persoal,
familiar e social”.

 Lei  orgánica  8/2013,  de  9  de  decembro  para  a  Mellora  da  Calidade  Educativa
(LOMCE)  onde se modifican unha serie de artigos recollidos na lei de Educación de
2006, quedando referidos ó ámbito de igualdade, da seguinte maneira:

• Art.  1.-  Débese  garantir  a  igualdade  de  oportunidades  para  o  plano
desenvolvemento  da  personalidade  a  través  da  educación,  a  inclusión
educativa,  axudando  a  superar  calquera  discriminación  y  a  accesibilidade
universal  á  educación,  que  actúe  como  elemento  compensador  das
desigualdades persoais, culturais, económicas e sociais, con especial atención
ás que se deriven de calquera tipo de discapacidade.

• Art. 1.- O desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a igualdade
efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero.

 Outros artigos que fan referencia a igualdade:

• Artigo 23. c “Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos
e  oportunidades  entre  eles.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan
discriminación entre homes e mulleres”.  Un dos obxectivos da ESO.

• Artigo 33.c “Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre
homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e
impulsar  a  igualdade  real  e  a  non  discriminación  das  persoas  con
discapacidade”. Un dos obxectivos do BAC

• Artigos 66, 78, 84…
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 No Capítulo III, sección primeira, o Consello Escolar, podemos atopar os seguintes
artigos relacionados con este tema:

• Artigo 126.2 “Unha vez constituído o Consello Escolar do centro este designará
unha  persoa  que  impulse  medidas  educativas  que  fomenten  a  igualdade  real  e
efectiva entre homes e mulleres”.

• Artigo 127.g “Promover medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no
centro, a igualdade entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos entre
todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social”.

 Lei 3/2007, do 15 de marzo, reguladora da rectificación rexistral da mención relativa
ao sexo das persoas.

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

Título IV: O dereito ao traballo en igualdade de oportunidades:

•  Artigo 23: A educación para a igualdade de mulleres e homes.

• Artigo 24. Integración do principio de igualdade na política de educación.

2.3.-No ámbito autonómico

• Estatuto  De  Autonomía  de  Galicia (1981).  Artigo  4.1:  “...poderes  públicos,
desenvolverán accións encamiñadas a promover as condicións de igualdade, remover
os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude”.

• Lei  11/2007,  do  27  de  xullo,  galega  para  prevención  e  tratamento  integral  da
violencia de xénero. A  raíz  desta  lei  naceu o Observatorio  Galego de Violencia  de
Xénero, do cal depende a Comisión Asesora de Publicidade non Sexista (capítulo III
adicado integramente ao ámbito educativo).

• Lei pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais,  transexuais,
bisexuais e intersexuais en Galicia (2/2014) Adica o capítulo V ás medidas no ámbito da
educación establecendo o seguinte:

• Artigo 22. Inclusión da realidade LGTBI nos plans de estudos.

• Artigo 25. Divulgación da realidade LGTBI entre as ANPA.

• Artigo 26. Combater o acoso e favorecer a visibilidade.

 Decreto  8/2015  de  8  de  xaneiro:  Convivencia  e  participación  da  comunidade
educativa. Contempla a integración do principio de igualdade entre mulleres e homes,
para o que resolve establecer, sobre a base dun diagnóstico  previo, as necesidades, os
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obxectivos, as directrices básicas e as actuacións, incluíndo a mediación na xestión dos
conflitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras.

 Decreto lexislativo 2/2015 de 12 de febreiro polo que se aproba o texto refundido
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
Neste documento compiláronse as disposicións normativas anteriores para mellorar o
seu tratamento (ex. introduciu a trata de persoas como casos de violencia de xénero).

Capítulo  IV:  A  educación  e  a  formación  para  a  igualdade  entre  homes  e
mulleres.  

• No artigo 17 sobre o currículo regulador do sistema educativo sinala:” A Xunta
de Galicia adoptará, dentro das súas competencias, as medidas conducentes a
lles proporcionar, tanto ás mulleres coma aos homes, unha educación para a
igualdade”.

• No art. 22 fala da inclusión da realidade LGTBI nos plans de estudos e no art. 25
da divulgación da realidade LGTBI entre ANPA…

 Decreto  86/2015  do  25  de  xuño:  Currículo  educación  secundaria  e  bacharelato.
Inclúe entre elementos transversais “evitar estereotipos que supoñan discriminación
por razón da orientación sexual ou identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da
realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual”.

 Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de
identidade de xénero (Abril 2016)

 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

2.4. Na documentación do centro:

 P.E.C

Entre  as  sinais  de  identidade  destaca:  “Terá  como  obxectivos  senlleiros  a
educación na liberdade e no pluralismo, a tolerancia e o respecto ás diferenzas
entre os pobos e os individuos” e no punto 2.4. persegue a coeducación:  “O
centro recoñece que, na sociedade actual, aínda está por acadar totalmente a
igualdade efectiva entre os sexos e márcase como meta a eliminación de todos
os  comportamentos  e  manifestacións  de  carácter  sexista.  Favorecerá  as
condicións materiais axeitadas para mellorar a convivencia entre os distintos
sexos. Revisará o contido das distintas materias á luz dunha maior igualdade e
solidariedade entre sexos.”
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Ademais  explicita  como  principios  pedagóxicos  básicos  os  valores
democráticos: respecto, igualdade, tolerancia…

 PLAN DE CONVIVENCIA

Entre os seus artigos destacan neste ámbito:

Artigo 1,  2)  O Plan de Convivencia recolle  e desenvolve os fins e principios
establecidos no artigo 3 da Lei 4/2011 e os regulados nas leis orgánicas sobre a
materia, e integra o principio de igualdade entre mulleres e homes.

Artigo  2  c):  Fomentar  nos  centros  educativos  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.

Artigo  2  e):  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.  

Artigo 4, 7):  Desenvolver medidas que permitan localizar e aplicar medidas de
protección axeitadas a determinados membros do alumnado que manifestan
seren vítimas de ofensas, agresións ou acoso. Entre elas, as que tendan a evitar
a pasividade dos compañeiros ante estas condutas.

Artigo 4, 9): Acentuar nas programacións anuais e nos plans de acción titorial
(ou introducir  no seu caso) aspectos que non se recoñecen suficientemente
desenvolvidos,  significadamente  os  que  se  refiren  á  igualdade  de  xénero  e
erradicación das condutas machistas.

Así como a proposta dunha serie de  actividades preventivas e formativas.

 P. A. T

No PAT inclúense orientacións, pautas e promoción dos valores de respecto,
tolerancia e igualdade.

No  N.O.F, no apartado de Convivencia recóllense os dereitos básicos e deberes do
alumnado  e  profesorado,  as  condutas  prexudiciais  e  as  medidas  de  corrección
aplicables.

Entre as condutas gravemente prexudiciais para a convivencia están incluídas:

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas
e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.

PLAN DE IGUALDADE IES As Lagoas Pa�xina 9



b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa
por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica,
nivel  social,  conviccións  políticas,  morais  ou  relixiosas,discapacidades  físicas,
sensoriais ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal
ou social.

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA IGUALDADE E A COEDUCACIÓN.

No IES As Lagoas o clima de convivencia é positivo e considerado pola maioría da comunidade
como moi bo.

As  relacións  entre  os  membros da comunidade escolar  son boas e a  comunicación fluída,
establecéndose polas canles formais (preceptivas reunión) e informais (día a día do centro).
Todos/as están representados/as e son oídos/as (profesorado, alumnado, familias, persoal de
administración e servizos…), e establécense protocolos de comunicación e coordinación con
outras  institucións  da  contorna  para  accións  que  melloren  a  convivencia  e  atendan  ás
necesidades e diversidade dentro das súas competencias (consellerías varias, ONG, servizos
asistenciais e sociais…).

Ás familias preocúpalles, principalmente, aqueles procederes do alumnado que interfiran no
proceso de ensino-aprendizaxe dos seus fillos/as, e que impidan que as clases se desenvolvan
nas mellores condicións, dificultando o seu aproveitamento.

O  alumnado  concede  moita  importancia  a  que  se  respecten  os  seus  dereitos  e  a  que  o
comportamento  dos  compañeiros/as  non  dificulte  que  as  clases  poidan  impartirse  con
normalidade. Detectamos falta de recursos, habilidades sociais e xestión das emocións á hora
de  resolver  os  conflitos  derivados  da  propia  convivencia,  máis  neste  curso  2020-2021
dominado pola pandemia.

Dende xefatura de estudos  non se observan serios problemas de conflitividade, algunhas
condutas disruptivas do alumnado na ESO e FPB (en xeral faltas leves, relacionadas con falta de
motivación  e  interese  polos  estudos,  aínda  que  hai  conflitos  interpersoais  que  se  ven
magnificados  polos  uso  de  redes  sociais).  A  conflitividade  vai  desaparecendo  na  etapa
posterior.

Non existen problemas coa igualdade de xénero, sendo as sancións por discriminación por
razón  de  sexo  inexistentes  na  actualidade.  Si  se  aprecian,  de  cando  en  vez,  conatos  de
reaccións  machistas  e  comentarios  inaxeitados  entre  alumnado  (vocabulario  sexista  e
micromachismos).

Traballamos cada curso por erradicar actitudes contrarias á igualdade de xénero e para
fomentar  os  valores  de  respecto,   igualdade  e  diversidade  afectivo-sexual  en  numerosas
iniciativas:
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• Participación  no  contrato-programa  de  mellora  da  convivencia  e  promoción  da
igualdade en centro educativos, dende hai varias convocatorias e solicitado na actual
convocatoria o IGUALA-T ,CON-VIVE e INCLÚE-T.

• Realización  de  obradoiros,  charlas  divulgativas,  enfocadas  á  concienciación,
visualización  e  normalización  de  diversidade  afectivosexual,  relacións  igualitarias,
contra violencia de xénero… dirixidas a todo o alumnado co gallo de datas como o 25
de novembro, 8 de marzo, Semana da Ciencia, das Matemáticas, das Artes, 23 de abril,
17 de maio…  

• Colaboración  con  entidades  externas:  mantemos  canles  de  comunicación  entre  o
centro e entidades  como (Servizos Sociais, Cruz Vermella, Anaral…)

• O  programa  Quérote+:  asesoramento,  formación  e  información  en  temas  de
autoestima, educación afectivo-sexual e convivencia nas aulas, nas redes sociais e nos
espazos de ocio, dirixido a FPB.

• Existencia  dunha  comisión  de  Convivencia  no  centro  na  que,  entre  outros  temas,
tamén se procura o fomento de igualdade de xénero, respecto á diversidade…

• Formación  en  igualdade  e  convivencia,  a  través  do  programas  de  formación
permanente do profesorado .

• Nomeamento dunha persoa responsable en materia de igualdade no Consello Escolar.

Os números da comunidade móstrannos unha maior presenza das mulleres no centro en case
todos os  ámbitos,  cun total  do  62’60% .  De todos xeitos,  este  dato é irrelevante para  a
cuestión  (é  máis  demográfico  que  outra  cousa)  xa  que  os  datos  cuantitativos  non  se
corresponden moitas veces cos datos cualitativos; na sociedade actual a falsa igualdade é unha
constante e esconde a miúdo accións rexeitables. O traballo de prevención e concienciación
está máis que xustificado.

Finalmente  para  determinar  con  máis  precisión  cales  son  as  constantes  no  ámbito  da
igualdade, realizaranse cuestionarios e enquisas ao alumnado, profesorado e familias.

Os datos desagregados neste curso 2020-2021 son os seguintes:
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DIAGNÓSTICO BÁSICO DE IGUALDADE.

IES As Lagoas (Curso 2020-2021)

Indicador

Representación de profesorado e alumnado nos distintos
órganos de decisión

Nº
homes

Nº
mulleres

TOTAL %
mulleres

1 Número de homes e mulleres no Claustro 27 49 76 64,47
2 Número  de  homes  e  mulleres  no  equipo

directivo
1 3 4 75,00

3 Número  de  homes  e  mulleres  no  Consello
Escolar

2 10 12 83,33

4 Número  de  homes  e  mulleres  xefes/as  de
departamento didáctico

7 12 19 63,16

6 Número  de  homes  e  mulleres  na  biblioteca
escolar

- 3 3 100,00

7 Número de homes e mulleres noutros equipos:
• Dinamización
• Tic’S
• Convivencia

3 7 10 70,00

8 Número de homes e mulleres representantes
do alumnado delegado

11 22 33 66,66

Escolarización  nas  distintas  etapas  educativas  e
matrícula nos distintos itinerarios formativos
9 1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

39

31

31

46

64

53

54

59

103

84

85

105

62,14

63,10

63,53

59,19
10

Bacharelato:

• Artes 

• HH-CCSS

• Ciencia  e  Tecnoloxía  (No
StemBACH hai 26 homes e
31 mulleres)

8

24

24

20

50

24

28

74

48

71,43

67,57

50,00

11 FPBásica 11 15 26 57,69
Persoal non docente
12 Número de homes e mulleres 2 7 9 77,77
Número total 266 452 722 62,60
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3.2.-Análise de DAFO

Respecto da situación de partida do centro, existen:

Debilidades Ameazas

Dificultade en mobilizar  e implicar a alumnado en

cambios e actividades, principalmente os homes.

Escasa  implicación  das  familias  en  actividades  no

centro.

Non  existía  ata  agora  comisión  de  igualdade  no

centro.

Carencia  de  recursos   humanos  e  materiais  para

levar de forma axeitada as accións coeducativas en

igualdade e diversidade afectivosexual.

Usualmente téndese a facer enfoque exclusivo nas

mulleres  e  non  se  traballa  o  cambio  de

masculinidade tradicional.

Carencias en materia de formación  en perspectiva

de  xénero  e  no  ámbito  da  diversidade  afectivo

sexual (LGBTIQ).

Actitude mellorable fronte a formación de gran

parte  do  claustro,  neste  caso  en  igualdade  e

diversidade.

Uso de redes sociais por parte do alumnado, de

forma inapropiada.

Aumento  da  ratio  por  clase  nos  últimos  anos

académicos.

Diversidade de alumnado que precisa  atención

específica.

A  transversalidade  en  igualdade  e  diversidade

afectivosexual,  acostuma  ser  anecdótica  nos

currículos.

Falta  de  formación  obrigatoria  en  igualdade  e

diversidade  afectivosexual  nos  centros  e  en

especial por parte de docentes .

Carencias  de  instrumentos  de  avaliación  e

avaliación de resultados.
Fortalezas Oportunidades
Plans  de  convivencia,  mediación,  acollida  a

alumnado...

Clima de confianza para a visibilidade do alumando.

Fluidez  de  comunicación  equipo

directivo/claustro/alumnado/familias.

Diversidade  de  alumnado  que  se  pode  tornar  en

situación vantaxosa para traballar a convivencia.

Contar  co  apoio  explícito  e  publicitado  (web,

documentación de centro..)  dos órganos colexiados

(CE,  claustro,  equipo  directivo…)proporciona

lexitimidade e axuda a favorecer cambios a prol  do

traballo en materia de igualdade de xénero.

Marco  legal  e  normas  da  consellería  de

educación  na  defensa  da  igualdade,

diversidade…

Implicar nesta experiencia o novo profesorado.

Novos  espazos  físicos  para  favorecer  a

convivencia no centro.

Alumnado  con  diversidade  de  procedencia

cultural, relixiosa…

Colaboracións  externas  para  traballar  a

diversidade de afectivosexual e de xénero.

O traballo continuo en materia de  igualdade de

xénero beneficia a todo/as, non só ás mulleres.
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4. OBXECTIVOS

4.1. OBXECTIVOS XERAIS

1. Educar  en igualdade  e  erradicar  estereotipos e  discriminacións por  razóns  de  sexo,  de
identidade  de  xénero  ou  de  orientación  afectivo-sexual  e  prever  as  súas  consecuencias:
invisibilidade,  sexismo,  discriminación,  agresións,  etc  .Dotar o  noso  alumando  das
competencias  necesarias  que  lle  permitan  elixir  o  seu  proxecto  vital  propio, desde  a
liberdade e a diversidade de opcións, sen condicionantes de xénero, sexa cal sexa  a súa raza,
relixión, nivel económico, cultural, orixe, etc.

2. Fomentar un pensamento crítico no alumnado fronte ás desigualdades de xénero que nos
chegan con moita frecuencia a partir dos produtos culturais como a publicidade, os vídeo clips,
os  videoxogos e o  cinema,    aportando métodos de análise para  identificar  as  causas das
situacións nas que se produce.

3. Fomentar a formación adecuada para desenvolver a autonomía persoal do alumnado e os
coñecementos e habilidades precisas para compartir responsabilidades domésticas, familiares
e de coidado, e contribuír a eliminar comportamentos e actitudes sexistas nun proxecto de
vida igualitario.

4. Incorporar a  aprendizaxe de métodos non violentos para a resolución de conflitos e de
modelos de convivencia baseados no respecto á diversidade e no respecto á igualdade de
mulleres e homes, e visualizar ante o alumnado os grupos de mulleres en situación de múltiple
discriminación así como dos colectivos tamén discriminados.

5. Promover  unha  elección  académica  e  profesional  libre e  como  vía  de  eliminación
progresiva da segregación ocupacional.

6. Fomentar no profesorado a posta en práctica de actuacións ou proxectos de igualdade  e
de respecto á diversidade familiar e afectivo-sexual.

7. Coñecer  e  aceptar  a  capacidade  persoal  para  expresar  e  establecer  relacións  afectivas,
sexuais e de convivencia favorecedoras do respecto e crecemento persoal na igualdade.

8. Promover o respecto á libre orientación sexual e a identidade de xénero e o rexeitamento a
todo tipo de violencia ou agresión sexual.

9. Visibilizar  e  recoñecer  a  contribución  das  mulleres nas  distintas  facetas  da  historia,  a
ciencia, a política, a arte, a cultura, e o desenvolvemento da sociedade en tódolos ámbitos de
actuación do centro (a través das materias curriculares, nas expresións artísticas e musicais, no
eido laboral…).

10. Fomentar  a  autoconfianza  e  o  empoderamento  persoal  das  alumnas para  que  se
fortalezan  e  aumenten  as  súas  posibilidades  de  asumir  calquera  reto,  entendido  o
empoderamento  como  “o  proceso  a  través  do  cal  cada  muller  facúltase,   habilítase  e
autorízase” e transfórmase no centro da súa vida, deixa se ser para os demais e empeza a ser
para si mesma.
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11. Fomentar o estudo e a promoción de traballos científicos entre as alumnas.

12. Promover o uso da linguaxe inclusiva en todos os ámbitos educativos e por parte de toda
a comunidade educativa que contribúa á visibilidade das mulleres e dos diversos xéneros na
linguaxe.

13. Descubrir nas experiencias diarias, escolares, extraescolares e en todo o ámbito da vida
social e cultural, presente e pasada, a igualdade de posibilidades e a equivalencia de achegas
dos homes e mulleres.

14. Aceptar, respectar e valorar as características das outras persoas sen deixarse influír por
ningún  tipo  de  actitude  discriminatoria  en  relación  co  sexo,  coa  orientación  sexual  e  coa
identidade de xénero ou calquera outra condición.

15. Participar  de  forma  igualitaria,  construtiva  e  solidaria  nas  actividades  do  centro
rexeitando  a  división  do  traballo  e  de  funcións  por  razón  de  sexo  ou  xénero  ou  outra
condición..

16. Colaborar  na  construción  e  no  desenvolvemento  dunha  sociedade  e  dunhas  relacións
interpersoais baseadas no recoñecemento e respecto da individualidade, da singularidade e
dos dereitos de toda persoa.

17. Implicar os pais e nais nas tarefas coeducativas e no respecto á diversidade afectivosexual
e familiar.

18.  Sensibilizar  o  profesorado  na  práctica  de  valores  coeducativos e  no  respecto  á
diversidade afectivo-sexual e familiar.

19. Incorporar  unha  concepción  de  familia  ampla  e  diversa, en  consonancia  coa  rica
diversidade de estruturas familiares presentes na sociedade actual

20. Introducir de maneira expresa a educación na diversidade  afectivo-sexual, de xénero e
familiar e a loita contra o sexismo e a homofobia nos documentos oficiais e administrativos
de centro.

4. 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 sexo.

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

3. Fomentar unha actitude activa de rexeitamento a todo tipo de acoso sexista e homofóbico,
de non participación en situacións de acoso, de apoio e defensa das persoas violentadas e de
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comunicación a calquera membro do persoal docente, ao seu titor ou titora, ao Departamento
de  Orientación  ou  ao  equipo  directivo de  situacións  de  violencia  verbal  o  física,  agresión
sexual, acoso escolar homofóbico ou accións de odio.

4. Propiciar  a  reflexión  sobre  as  situacións  estereotipadas  e  discriminatorias  que  son
manifestas  nos  medios  de  comunicación,  especialmente  na  televisión  e  nas  publicacións
escritas orientadas cara as mozas e os mozos.

b) Profesorado  e persoal non docente:

1. Establecer unhas pautas de actuación comúns que supoñan un apoio á igualdade de xénero
e a promover un centro coeducativo e respectuoso coa diversidade afectivo-sexual, de xénero
e familiar.

2. Reflexionar sobre a nosa práctica e os nosos prexuízos, mitos ou falsas crenzas baseadas no
sexismo e na homofobia,  presentes na  nosa propia  educación,  que poidan influír  no noso
alumnado, e que poidan ser modificadas.

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

4. Contribuír  a  facer  do  noso  lugar  de  traballo  un  espazo  seguro  para  as  persoas  LGBTI,
visibilizando o rexeitamento de toda discriminación por motivos de orientación afectivosexual,
diversidade familiar e identidade de xénero.

5. Responder inmediatamente aos comentarios, chistes e burlas sexistas ou homófobas feitas
polo alumnado ou polo persoal do centro, estean dirixidos ou non a mulleres ou a persoas
LGBTI presentes. O silencio e a pasividade reforzan os comportamentos e actitudes de acoso
sexista, homófobico e transfóbico.

6. Fomentar  a  participación  e  a  paridade  na  composición  equilibrada  dos  órganos  de
representación e decisión.

c) Familias:

1. Reflexionar coas súas fillas e fillos sobre a importancia de establecer a igualdade de sexo e
de xénero e da liberdade na elección da identidade de xénero e da libre orientación afectivo-
sexual.

2. Repartir de forma xusta e equilibrada as tarefas domésticas entre os diferentes membros da
familia.

3. Permitir que as fillas e os fillos teñan as afeccións que desexen e escollan os traballos que
lles gusten.

4. Asimilar  os  perfís  académicos  e  profesionais  e  axudar  a  orientar  as  súas  fillas  e  fillos
independentemente do sexo.
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5. Fomentar  a  participación  e  paridade  na  composición  equilibrada  dos  órganos  de
representación e decisión.

5. MEDIDAS CONCRETAS

Realizado un diagnóstico previo da situación do centro en materia de igualdade a través de
cadros e cuestionarios dirixidos a todos os membros da comunidade, adoptaranse medidas
encamiñadas a favorecer a igualdade e a non discriminación por causas afectivo-sexuais, de
xénero e/ou familiares.

1. Organización do centro

1.1. Crear un  Equipo/comisión de Igualdade coa presenza e representación de
todos os membros da comunidade educativa.

1.2. Introducir de maneira expresa nos documentos oficias do centro (PC, Plan de
convivencia, NOF e Plan de acción titorial) a educación na diversidade afectivo-
sexual, de xénero e familiar e a loita contra o sexismo e a homofobia.

1.3. Debatir e incluír no Plan de Convivencia con máis detalle condutas contrarias
á convivencia en materia de igualade e diversidade.

1.4. Buscar a máxima paridade na elección dos membros de órganos colexiados
e de decisión.

1.5. Na elección de delegados/as e subdelegados/as procurar tamén a paridade
en  cada  grupo.  Creación  da  figura  de  “parella  delegada”  formada  por  una
aluman e un alumno con idénticas funcións e responsabilidades.

1.6. Favorecer un uso da linguaxe non sexista nin heterosexista:

 Usar a linguaxe inclusiva na medida do posible no centro e  na aula.

 Revisar e modificar, se é o caso, os documentos do centro para incorporar
unha  linguaxe  non  sexista  nin  que  presupoña  heterosexualidade  da
comunidade.

 Revisión  da  linguaxe  dos  recursos  empregados  na  aula  (libros,  material
audiovisual, etc.) eliminando o sexismo e a LGBTfobia onde os haxa.

 Creación  dun  decálogo/manifesto  aconsellando  termos  e  expresións
igualitarias.
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1.7. Dispor dun taboleiro específico que recolla información de interese sobre a
igualdade de xénero e a diversidade afectivo-sexual, de xénero e familiar, para
difundir  tanto  o  plan  de  igualdade  como  as  accións  levadas  a  cabo  entre  a
comunidade.

1.8. Visibilizar boas prácticas coeducativas: difusión e inclusión no taboleiro e na
web do centro espazos específicos para a diversidade, coas actividades realizadas
no curso.

1.8.  Sacar á luz o traballo das mulleres e recoñecer a súa contribución nas
distintas  facetas  da  historia,  a  ciencia,  a  política,  a  arte,  a  cultura,  e  o
desenvolvemento da sociedade en todos os ámbitos de actuación do centro (a
través das materias curriculares, nas expresións artísticas e musicais, no eido
laboral…).

1.9.  Difundir  boas  prácticas  educativas en materia  de  igualdade  en toda a
comunidade escolar.

1.10. Fomentar no profesorado a posta en práctica de actuacións ou proxectos
de  igualdade  e  de  respecto  á  diversidade ademais  de  procurar  que  teñan
formación específica neste ámbito.

1.11.  Recoller  nas  programacións  didácticas  os  principios  de  igualdade  e
diversidade con materiais e actividades referidas á  súa promoción.

1.12.  Eliminar estereotipos de xénero na transmisión de valores e saberes,
principalmente en:

 Na  orientación  académica  profesional:  eliminar  estereotipos  de  xénero,
diferenciación de roles, poñendo o foco na incorporación á modalidade de
bacharelato segundo competencias, intereses e aptitudes do alumnado.

 Realizar  accións  de  información  e  sensibilización  desde  Orientación  e
titorías, tanto para o alumnado como para as familias.

 Incluír  a  perspectiva  de  xénero  nos  plans  de  convivencia  e  mediación:
resolución  de  conflitos,  estilos  de  afrontamento  e  reflexión  sobre  as
emocións ante conflitos de xénero.

 Consensuar  criterios  coeducativos  na  selección  de  libros  de  texto  e
materiais audiovisuais.

1.13. Promover actividades nas datas que defenden estes principios (Día contra a
violencia de xénero, Día da paz, Día da muller, Día do libro, Día das letras galegas,
Día Internacional contra a LGBTIfobia, etc)
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2. Xestión de espazos e recursos

1.  Facilitar  o  uso igualitario de espazos  no recreo,  patio,  biblioteca,  cafetería,
aulas de informática, tecnoloxía… para alumnas e alumnos.

2.  Revisar  contidos  audiovisuais  empregados  no  centro  para  que  recolla  a
diversidade   e  incrementar  a  biblioteca do centro con títulos,  filmes e outro
material  coeducativo  e  relativo  á  diversidade  afectivo-sexual,  familiar  e  de
identidade de xénero.

3. Promover lecturas coeducativas nas programacións curriculares, seleccionando
material con axuda da biblioteca.

4.  Promover  a  participación  do  sexo  menos  representado  en  actividades
deportivas, científico-tecnolóxicas, artísticas…

6. METODOLOXÍA E RECURSOS

A  metodoloxía  terá  en  conta,  en  primeiro  lugar,  a  realidade  do  centro  e  da  contorna.  É
importante ter en conta a realidade que envolve ao centro, coñecendo o contexto social que
envolve o alumnado.

Os principios para aplicar o plan serán:

• Participación activa e colaborativa.

 A coeducación e o respecto pola diversidade non é tarefa dunha soa persoa senón de moitas e
é necesario que exista unión entre toda a comunidade educativa.

• Empregar situacións compartidas.

Traballar en coordinación con asociacións, institutos  e colexios da contorna.

• Diversificar (transversalidade)

A coeducación e o respecto pola diversidade non debe ser  unha área a parte, senón  un valor
implícito nas distintas materias impartidas.

• Respectar:

O diálogo será a base do respecto.

• Traballar en equipo:

Un dos elementos fundamentais  que inciden na eficacia  da  intervención coeducativa o de
respecto pola diversidade é o que se deriva da coherencia entre propostas do profesorado e os
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comportamentos cotiáns. Dificilmente se pode transmitir ao alumnado unha visión integradora
se non traballamos en equipo coordinados.

• Revisar o traballo:

 Realizaranse revisións periódicas do Plan de Igualdade, así como do traballo desenvolvido.

Os instrumentos de actuación serán todos aqueles que proporcionen reflexión, corrección,
actuación: debates,  observación de actitudes nas actividades propostas, rexistros, entrevistas,
difusión dos traballos, etc.

E os recursos:

 Persoais: titores/as, Equipo docente, Departamento de Orientación, Departamentos

Didácticos, representantes do Consello Escolar, Axentes externos, Familias,…

 Materiais: Material funxible, vídeos, música, lecturas.

7. AVALIACIÓN

A avaliación terá carácter continuo e afectará principalmente os obxectivos , a implicación e os
resultados.

Avaliarase:

a participación activa de toda a comunidade educativa

a coordinación entre o profesorado

a consecución de obxectivos

os materiais empregados

a pertinencia das actividades

a actitude do alumnado

a implicación da comunidade en materia de Igualdade

os resultados obtidos

O Equipo de Igualdade reunirase necesariamente unha vez durante o curso,   se é posible
trimestralmente, para valorar o proceso e o/a coordinador/a elaborará a memoria final que
xurda desa análise e valoración. Ese informe deberá recoller tamén as propostas de mellora
que se consideren pertinentes.
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8. DIFUSIÓN

Unha vez revisado pola comunidade, a recepción de achegas e a aprobación polo Consello
Escolar, o Plan de Igualdade formará parte dos documentos básicos do centro e deberá ser
coherente cos restantes documentos de planificación.

Farase  mención  expresa  do  Plan  de  Igualdade  nos  documentos  do  centro:  P.C.   Plan  de
Convivencia, Plan de acción titorial, NOF,  PXA, Atención á diversidade,  e nas programacións
didácticas.

A difusión entre o alumnado farase ademais:

• A través do departamento de Orientación

• A través das titorías ao longo de todo o curso escolar, en fichas breves,  co fin de que
sexa máis doado e efectivo.

• A través dos recursos do centro: os taboleiros, a revista do centro e as plataformas
dixitais emitirán con frecuencia flashes informativos sobre a igualade e diversidade.

Así mesmo, publicarase na web do instituto e haberá unha copia impresa nas dependencias
máis destacadas do centro.
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9. ANEXOS

ANEXO I

PROPOSTA DE DIAGNÓSTICO BÁSICO DE IGUALDADE.

IES As Lagoas (Curso 2020-2021)

Indicador

Representación  de  profesorado  e  alumnado  nos  distintos
órganos de decisión

Nº
homes

Nº
mulleres

TOTAL %
mulleres

1 Número de homes e mulleres no Claustro 27 49 76 64,47
2 Número de homes e mulleres no equipo directivo 1 3 4 75,00
3 Número de homes e mulleres no Consello Escolar 2 10 12 83,33
4 Número  de  homes  e  mulleres  xefes/as  de

departamento didáctico
7 12 19 63,16

6 Número  de  homes  e  mulleres  na  biblioteca
escolar

- 3 3 100,00

7 Número de homes e mulleres noutros equipos:
. Dinaminazción
. Tic´s 
. Connvivencia

3 7 10 70,00

8 Número de homes e mulleres representantes do
alumnado delegado

11 22 33 66,66

Escolarización  nas  distintas  etapas  educativas  e
matrícula nos distintos itinerarios formativos
9 1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

39

31

31

46

64

53

54

59

103

84

85

105

62,14

63,10

63,53

59,19
10

Bacharelato:

• Artes

HH-CCSS

Ciencia  e  Tecnoloxía  ((No
StemBACH hai  26  homes  e  31
mulleres)

8

24

24

20

50

24

28

74

48

71,43

67,57

50,00

11 FPBásica 11 15 26 57,69
Persoal non docente

Número de homes e mulleres 2 7 9 77,77
Número total 266 452 722 62,60

ANEXO II
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ANEXO II

EQUIPO DE IGUALDADE E DIVERSIDADE. Curso 2020-2021

Direccción/coordinación:

 Elisa Rodríguez Barés

Responsable do Consello Escolar:

 Hortensia Alonso Lucas

Representantes alumnado Consello Escolar:

 Laura Martí Castro

Representantes alumnado:

• Isabella Moreno Rueda

• Martín Babarro Estévez

Representante das familias (ANPA)

 Yolanda Rodríguez Castro

Representantes profesorado:

• Mónica Rodríguez Cancio

• Raúl Piñeiro Fernández

 Jordi Verdejo Lluch

 Ariana Fernández Álvarez (Orientación)
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ANEXO III

CONCEPTOS BÁSICOS IGUALDADE

Coeducación

Educación integral de alumnos e alumnas á marxe do xénero feminino ou masculino. É
unha educación en igualdade e para a igualdade, partindo do feito das súas diferenzas
de sexo pero sen ter en conta os papeis que se lles esixe cumprir nunha sociedade
sexista.

Corresponsabilidade doméstica

Reparto equitativo das responsabilidades entre mulleres e homes.

Colectivo LGTBI+

Son  as  siglas  que  designan  internacionalmente  a  homes  e  mulleres  homosexuais,
bisexuais, transexuais e intersexuais.

Discriminación de xénero

Situación  de  marxinación  sistemática  cara  as  mulleres  que  está  profundamente
arraigada  na  sociedade  patriarcal.  Implica  que  non  se  outorguen  dereitos  iguais,
responsabilidades iguais e oportunidades iguais a homes e mulleres.

Emponderamento

As mulleres toman conciencia do poder propio para enfrontar todas as situacións da
súa vida.

Estereotipo sexual

Construción  cultural  que nun grupo  ou  nunha sociedade  se  lle  atribúe a  homes  e
mulleres, establecendo para cada sexo distintos papeis, actitudes, comportamentos e
características.  

Igualdade de xénero

Igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres que supón a ausencia
de toda discriminación, directa ou indirecta, por razón de sexo.
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Igualdade de oportunidades

A  igualdade  é  un  dereito  que  implica  que  todos  os  seres  humanos  deben  ter  as
mesmas oportunidades para acadar equivalentes condicións de vida a nivel persoal e
social,  independentemente  do  seu  sexo,  etnia,  relixión,  opinión  ou  calquera  outra
condición.

Linguaxe  sexista

Uso da linguaxe  que  emprega  exclusiva  ou  maioritariamente un  dos  dous xéneros
(normalmente o  masculino)  para  referirse  a  ambos.  Esta forma de linguaxe exclúe
sistematicamente a un dos dous xéneros e fomenta a discriminación.  

Machismo

Conxunto de actitudes, condutas, prácticas sociais e crenzas destinadas a xustificar e
promover  a  persistencia  de  actitudes  discriminatorias  cara  as  mulleres,  así  como
contra  aquelas  persoas  que  teñen  comportamentos  de  tipo  feminino  non  sendo
mulleres. Baseados na crenza de que os homes son superiores ás mulleres.

Misoxinia

Sexismo que implica odio e desprezo polas mulleres.

Feminismo

Movemento  político,  social  e  cultural  que  persigue  a  igualdade  entre  homes  e
mulleres.

Micromachismos

Mostras de machismo sutís que adoitan pasar desapercibidos, ás veces como mostras
inxenuas  ou  simpáticas,   pero  que  repetidos  unha  e  outra  vez  acaban  facendo  o
mesmo dano.

Orientación sexual

É considerada a atracción erótica cara a:

persoas de diferente sexo (heterosexuais)

persoas do mesmo sexo (homosexuais: gais e lesbianas)

incluso de ambos sexos (bisexuais).

Existen  outras  orientacións  sexuais  menos  coñecidas  como  a  pansexualidade  -
caracterízase pola atracción física, emocional, afectiva e sexual cara unha única persoa,
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independente do seu sexo e xénero e a polisexualidade – a atracción física, emocional,
afectiva e  sexual  por  individuos  de diversos  xéneros  sen discriminar,  negan a  idea
binaria de xénero. Diferéncianse  dos pansexuais, en que, mentres os primeiros senten
atracción cara todas as manifestacións de xénero, os polisexuais non senten atracción
cara todas as posibles identidades de xénero.

Patriarcado

Sistema político, económico, relixioso e social baseado no privilexio dos homes sobre
as mulleres.

Prexuízo

Idea baseada en estereotipos socialmente adquiridos, e  que culturalmente é aceptada
como  verdade.  Implica  a  elaboración  dunha  opinión  sen  ter  antes  ningunha
experiencia directa ou real, polo que está intimamente relacionada coa discriminación.

Roles de xénero

Actitudes, capacidades, comportamentos, funcións sociais e limitacións diferenciadas
para  homes  e  mulleres,  adquiridas  socialmente  por  medio  da  socialización  e  a
educación nunha contorna determinada. Chegan a considerarse como naturais a pesar
de ter unha orixe cultural.

Sexismo

Actitudes  que  favorecen  e  perpetúan  a  desigualdade  e  a  xerarquización  no  trato
recibido polas mulleres baseándose na súa diferenciación sexual.

Trans

Un termo xeral que se utiliza para describir as persoas que, en diversos graos, non se
axustan ao que a sociedade soe definir como un home ou unha muller; é dicir, persoas
nas que a identidade sexual non coincide co sexo asignado ao nacer.

 Transfobia

Rexeitamento cara os individuos transexuais ou transxénero.

Violencia de xénero

Todo acto de violencia sexista que ten como resultado posible ou real  un dano de
natureza física,  sexual,  psicolóxica,  incluíndo as ameazas,  a coerción ou a privación
arbitraria da liberdade das mulleres, ben sexa na vida pública ou privada.
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Visibilización

Acción de facer público o legado das mulleres e tratar de reparar a inxustiza cometida
por ter ocultado o seu paso e pegadas pola historia.

Xénero

Construción  cultural  que  lles  asigna  ás  persoas  determinados  papeis,  ocupacións,
expectativas, comportamentos e valores polo feito de ter nacido home ou muller.
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ANEXO IV

BOAS PRÁCTICAS PARA FOMENTAR A IGUALDADE NA CASA E NA ESCOLA
E PREVER A VIOLENCIA DE XÉNERO

1. A base da educación en igualdade está na formación dunha actitude crítica desde a
infancia.  Na adolescencia moitos rapaces e rapazas  veñen xa con ideas e actitudes
interiorizadas.

Desde a infancia constitúese a identidade de xénero nas persoas e establécense os
alicerces sobre os que se desenvolverá a personalidade do individuo e os seus valores.

Se esas actitudes están encamiñadas cara a defensa e a busca da igualdade,  deben
servir de exemplo para o resto de compañeiros e compañeiras.

Se,  pola  contra,  as  súas  actitudes  son  confusas  ou  débiles  hainas  que  reforzar  e
cuestionalas de forma crítica.

2. A mellor forma de fomentar a igualdade é practicar co exemplo. De pouco serve
promover o rexeitamento á discriminación de xénero con teorías e actividades se no
día a día non nos esforzamos por transmitilo cos nosos valores, actitudes e formas de
expresión.

3. Como en todos os ámbitos da vida, o reforzo positivo ten moita máis forza e ofrece
mellores resultados. A atención e o trato afectuoso son o mellor estímulo para que os
adolescentes incorporen e reforcen os valores de igualdade na súa vida cotiá.

4. A realización de dinámicas coeducativas e de fomento da igualdade non debe ser
unha  actividade  puntual  senón  formar  parte  da  rutina  diaria.  Calquera  actividade
académica, social ou lúdica pode ser o escenario perfecto para practicar os valores da
igualdade.

5. En cuestión de xénero é importante respectar a individualidade de cada un de nós.
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6. Educar os nosos rapaces e rapazas para ser máis empáticos, xenerosos, solidarios,
cooperantes, respectuosos cos outros, traballar a autoestima, etc., axuda a derrubar as
fronteiras de xénero.

7. Temos que estar atentos aos pequenos detalles porque, mesmo nós, non somos
conscientes de xestos, formas de falar, actitudes tan habituais que parecen naturais
cando non o son. Ás veces compartimos  os mesmos prexuízos e normas sociais.

8. Coidar o uso e abuso de internet e das redes sociais. As tecnoloxías  enmárcanse na
sociedade na que se desenvolven e empregan e, polo tanto, o seu uso pode contribuír
tamén  á  igualdade  ou  á  desigualdade.  Hai  que  aproveitar  os  recursos  seguros  e
rexeitar os que promoven prexuízos, control sobre os outros, violencia ou abusos de
calquera índole.

OBXECTIVO:

Temos que ser transmisores/as e potenciadores/as dunha elección de proxecto
vital propio desde a liberdade e a diversidade de opcións, sen condicionantes
de xénero, aprendendo a identificar as desigualdades, a loitar contra elas e a
exercer o seu dereito á igualdade en todos os ámbitos da vida.
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ANEXO V:  FÓRMULAS PARA FUXIR DUNHA LINGUAXE EXCLUÍNTE 

1. Xenéricos e colectivos:

- Os alumnos poderán ir de excursión  vs.  O alumnado poderá ir de excursión.

- Os mozos teñen festa na Casa da Xuventude vs. A mocidade ten festa na Casa da 
Xuventude.

Fórmulas recomendadas

A humanidade, o ser humano, as 
persoas
A idade adulta, as persoas adultas 
A candidatura
A persoa encargada
Adolescencia
Alumnado, estudantado
Asociación, colectivo
Avogacía
Cidadanía, cidadanía, cidadanía!
Clientela
Consultaría
Consumo
O colectivo inmigrante, as persoas
inmigrantes
Dirección
Electorado
Funcionariado

Infancia
Profesorado
Persoal, cadro de persoal
Persoal de limpeza
Presidencia
Veciñanza

Home

Os adultos
Os candidatos
O encargado
Os adolescentes
Alumno
Os socios
Avogado
Os cidadáns
O cliente
Consultor
Consumidor
Os inmigrantes

Director
Electores
Os funcionarios do 
Concello
Os nenos
Profesores
O traballador
As da limpeza
O Presidente
Os veciños

Temos que sinalar que, tendo en conta os criterios deste manual, apostaremos por 
esta fórmula sempre que sexa posible. Este recurso axiliza e dinamiza a lingua escrita.
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2. As dúas formas, feminina e masculina:

- O curso vai dirixido os desempregados e as desempregadas do concello.

- Restaranlles puntos as condutoras e condutores que aparquen en dobre fila.

- As nais e pais levan os coches á escola infantil.

Na maioría dos casos recoméndase utilizar a dobre flexión en só un elemento: 

As novas condutoras e condutores terán os seguros máis caros.

Tamén se recomenda cambiar a orde tradicional masculino-feminino por alternancias 
ao longo do texto:

As veciñas e os veciños do concello de Ourense.
Os mozos e mozas do rural teñen dous días para solicitar as axudas.

Empregar as formas persoais no canto do participio:

Os alumnos interesados polas actividades extraescolares.

vs.

- O alumnado que se interese polas actividades extraescolares.

Uso do par de xénero:

Os que aproben vs  Os e as que aproben.

3. Formas de tratamento:

0 ideal é concordar o xénero da forma de tratamento co sexo da persoa á que faga 
referencia:

- Dona Carme Hermida e Don Florencio dos Vilares.

Se a identificación xenérica do destinatario non é posible, entón podemos usar as 
barras: Dona/Don; Sr./Sra.

Evitaremos tratamentos diferentes da muller segundo o seu estado civil. 

4. Feminización de profesións:

Recomendamos a adaptación do Iéxico das profesións segundo a persoa que a realice, 
así sexa muller ou home:
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Avogada - Alcaldesa - Arquitecta - Secretaria – Técnica - Médica...

Teremos que ter conta dalgunhas expresións e Iéxico relacionados coas profesións, xa 
que están moi marcadas por estigmas negativos. O seu uso podería condicionar os 
obxectivos comunicativos:

Modista – Sarxenta – Verduleira – Monxa - Muller de compaña – Bruxa...

5. Cambios na utilización de determinantes inclusivos:

- Os estudantes poderanse matricular vs  Cada/calquera estudante se poderá 
matricular.

- Os participantes no concurso para a realización de obras na calzada  vs. 
Calquera participante no concurso para a realización de obras na calzada.

6. Reestruturación sintáctica:

e outras formas para o cambio de hábitos excluíntes na redacción de textos como 
frases de relativo, marcas do se impersoal e alternancia con outras formas presentadas
neste documento:

- Os que superen os exames vs. Quen supere os exames.

- Os lectores da información municipal  vs. Quen le a información local.

- O demandante poderá acudir  vs.  Se alguén presenta unha demanda, poderá 
acudir.

- Os asistentes ao pleno promoveron as actividades  vs.  Propuxéronse novas 
actividades no pleno.

Podemos alternar e evitar a recorrencia en formas moi habituais como home, todos, 
un...:

- Un no se dá afeito ao novo programa  vs. Non hai quen se afaga ao novo 
programa.

- Todos opinan sobre o tema sen saber vs. Calquera opina sobre o tema.
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De todos os xeitos, debemos apostar polas formas xenéricas e colectivos sempre que 
sexa posible, xa que os textos con moitas formas dobres resultan moi pouco acaídos e 
non conseguiriamos o ritmo e dinamismo textual desexado, senón todo o contrario:

- As desempregadas e os desempregados vs. As persoas desempregadas
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ANEXO VI

ALGÚNS DOCUMENTOS POSIBLES PARA A AVALIACIÓN

INDICADORES DE INTENSIDADE:

INDICADORES DE AVALIACIÓN FINAL GLOBAIS: INTENSIDADE Nº OBSERVACIÓNS

Número  de  actividades  de  Educación  en  Igualdade

deseñadas no Plan de igualdade
Número  de  actividades  de  Educación  en  Igualdade

executadas ao remate do Plan
Número  de  horas  dedicadas  ao  deseño  e  preparación  de

actividades do Plan de Igualdade
Número de horas totais impartidas en materia de Educación

en Igualdade
Número  de  actividades  executadas  que  requiren  da

participación de axentes externos.

(especificar axentes)
Presuposto aproximado destinado ás actividades do Plan de

Igualdade

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN:

INDICADORES DE AVALIACIÓN FINAL GLOBAIS: PARTICIPACIÓN

MULLERES HOMES TOTAL
Número  de  persoas  que  compoñen  o  Equipo  de
Igualdade
Número de persoas docentes que executan actividades
deseñadas dentro do Plan de Igualdade
Número  de  alumnos  e  alumnas  que  participan  nas
actividades contempladas no Plan de Igualdade

Número de axentes externos implicados

Número  de  persoas  do  centro  que  participan  na
formación online
Número de persoas do centro que realizan formación en
materia  específica  de  coeducación  durante  o  curso
(especificar)

Curso 1 coeducación
Curso 2 coeducación
Curso 3 coeducación
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VALORACIÓN DO CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DAS ACTIVIDADES DO PLAN DE

IGUALDADE

Grao de consecución dos obxectivos das actividades Puntos fortes Puntos débiles

Nome da actividade 1:EXEMPLO: habilitar espazo no hall
en prol da igualdade, diversidade e coeducación
Observacións/ Áreas de mellora:

Nome da actividade 2:
Observacións/ Áreas de mellora:

Nome da actividade 3:
Observacións/ Áreas de mellora:

Nome da actividade 4:
Observacións/ Áreas de mellora:

Nome da actividade 5:
Observacións/ Áreas de mellora:

Nome da actividade 6:
Observacións/ Áreas de mellora:

Nome da actividade 7:
Observacións/ Áreas de mellora:

PLAN DE IGUALDADE IES As Lagoas Pa�xina 35



VALORACIÓN DO CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN DE IGUALDADE

GRAO DE CUMPLIMENTO BAIXO MEDIO ALTO
Obxectivo 1 (Definir obxectivo)
Observacións:

Obxectivo 2:
Observacións:
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FICHA DE RÚBRICA DO PLAN DE IGUALDADE
Nome da persoa avaliadora: Data avaliación:

Nome da actividade: Data da actividade

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN NÚMERO
Número de alumnas que participan na actividade

Número de alumnos que participan na actividade

GRAO DE CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS E ASPECTOS (marcar con X)
Aspectos a avaliar Baixo Normal Bo Excelente PROBLEMAS/

INCIDENCIAS
Obxectivo /s (escribir)

Contido da actividade O  contido  da

actividade  é

pouco  orixinal  e

repetitivo, esperta

pouco  ou  ningún

interese  no

alumnado

O  contido  da

actividade é orixinal

pero esperta pouco

o  interese  do

alumnado.

O  contido  da

actividade  interesa

a  gran  parte  do

grupo.

O  contido  da

actividade  interesa  á

maioría  do  grupo  e

invita á participación.

Execución/

desenvolvemento  da

actividade

A  execución  e  o

desenvolvemento

da actividade non

son  adecuados

para o  alumnado.

Non  motiva  e

provoca

aburrimento

A  execución  e  o

desenvolvemento

da  actividade  son

adecuados pero non

motivan  o

alumnado  nin

fomentan  a

creatividade  e  a

participación

A  execución  e

desenvolvemento

da  actividade  é

adecuada.  Motiva o

alumnado pero non

fomenta  a

creatividade  e  a

participación

A  execución  e

desenvolvemento  da

actividade  é

adecuada.  Motiva  o

alumnado e fomenta a

creatividade  e  a

participación

Actitude  do  alumnado

masculino  ante  a

actividade

Actitude  de

rexeitamento

e/ou  desprezo

ante  a  actividade

e  ante  o  tema

pola  maior  parte

do  alumnado

masculino

Actitude   favorable

ante  o  tema  pero

detéctase  un

rexeitamento  na

participación  na

actividade por parte

dalgúns alumnos

Actitude  favorable

ante  o  tema  e

participación  pola

maior  parte  do

alumnado

masculino aínda que

algúns  alumnos

seguen  amosando

rexeitamento

A  totalidade  do

alumnado  masculino

amosa  unha  actitude

favorable ante o tema

e ante a realización da

actividade,

participando  de

maneira  activa  co

alumnado feminino

Actitude  do  alumnado

feminino ante a actividade

Actitude  de

rexeitamento

e/ou  desprezo

ante  a  actividade

e  ante  o  tema

pola  maior  parte

do  alumnado

Actitude  favorable

ante  o  tema  pero

rexeitan  a

participación  na

actividade por parte

dalgunhas  alumnas

Actitude  favorable

ante  o  tema  e

participación  pola

maior  parte  do

alumnado  feminino

aínda  que  hai

algunhas  alumnas

A  totalidade  do

alumnado  feminino

amosa  unha  actitude

favorable ante o tema

e ante a realización da

actividade

participando  de
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feminino que  seguen

amosando

rexeitamento

maneira  activa  co

alumnado masculino

Materiais empregados Os  materiais  son

insuficientes,  non

son os adecuados

e non favorecen a

participación

Os  materiais  son

insuficientes,  aínda

que  son  adecuados

pero non favorecen

a participación

Os  materiais  son

insuficientes  aínda

que  son  adecuados

e  favorecen  a

participación

Os  materiais  son

suficientes, adecuados

e  favorecen  a

participación.

Tempos Ou  non  se  indica

ou só  se  indica  o

tempo  do  que  se

dispón  para

realizar  a

actividade

Só son consideradas

algunhas  fases  da

actividade  na

participación  dos

tempos

Estipúlanse  unha

serie  de  tempos

para cada unha das

fases  da  actividade

pero  a  suma  deles

non  coincide  co

total da actividade

O  tempo  está

correctamente

indicado,  repartido

entre  todas  as  fases

da  actividade  e  é  o

correcto  para  o

desenvolvemento  da

actividade  na  súa

totalidade

Lugar O lugar indicado 

para a realización 

non é o adecuado 

en canto a espazo,

iluminación, 

mobiliario, 

equipo,...

O lugar indicado 

para a realización é 

suficiente en canto 

ao espazo pero non 

reúne condicións 

adecuadas de 

iluminación, 

mobiliario, 

equipo,...

O lugar indicado é 

suficiente en canto 

ao espazo, 

iluminación e 

mobiliario pero non 

hai equipo 

suficiente

O lugar indicado é o 

adecuado. Ten 

suficiente espazo, 

iluminación, 

mobiliario e equipo

Outros aspectos (definir)
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ENQUISA FINAL ALUMANDO
Valoración  das  actividades  relacionadas  coa  Igualdade  que
realizaches ou ás que asistiches este ano ( NO ME GUSTOU: 1
ata GUSTOUME MOITO: 5)
1.-Nome da actividade:
2.-
3.-
4.-
…

      1    2    3    4     
5

1    2    3    4     
5
1    2    3    4     
5
1    2    3    4     
5

Consideras que os celos son unha mostra de amor ? si  non
Usas máis agora unha linguaxe non sexista? si  non
Es feminista? si  non
Consideras violencia machista que unha persoa descoñecida 
diga algo sobre o teu corpo?

si  non

Consideras violencia machista deixar unha afección porque el 
cho pide?

si  non

Serías capaz de determinar se estás sendo 
violentada/agredida pola tua parella despois de participar nas 
actividades?

si  non

Saberías a onde recorrer ou como  actuar, se te sentises 
intimidada por un home?

si  non

Pensas que estas actividades son de utilidade?
Por que?:

si  non

Fai calquera observación ou suxestión ao respecto da mellora:

PLAN DE IGUALDADE IES As Lagoas Pa�xina 39


