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1. INTRODUCIÓN: 

 
 

Este primeiro Plan de Igualdade no IES As Mariñas pretende ser un 

documento de traballo e de reflexión, feito a medida da realidade do 

centro, que nos permita impulsar a coeducación como modelo educativo, e 

facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as manifestacións 

de violencia. Coeducar supón sustentarse no respecto ao principio de 

igualdade entre mulleres e homes. 

 
Preténdese propiciar a igualdade de oportunidades entre os membros da 

comunidade educativa e o desenvolvemento de medidas dirixidas á 

eliminación da discriminación contra o sexo, a raza, o xénero, a orixe… de 

calquera persoa, a través da educación emocional e a resolución pacífica de 

conflitos. Polo tanto a conexión co Plan de Convivencia do noso centro tamén 

é fundamental. 

 
 

O noso plan de igualdade baséase nos seguintes principios: 

 Valores democráticos 

 Transversalidade 

 Inclusión 

 Igualdade de oportunidades 

 Visibilidade 

 

 

Tal e como se recolle na PXA, estes principios están arraigados na nosa 

realidade educativa: dende a acción titorial ata a celebración das distintas 

efemérides, dende o emprego dunha linguaxe non sexista nas distintas 

materias . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO: 

A igualdade de xénero é un principio fundamental que vén recollido na lei, tanto 

autonómica, estatal como internacional. 

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

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

renovar a cultura e o acervo dos coñecementos e valores que a sustentan. Un dos 

principais fins que se persegue é a formación no respecto dos dereitos, das 

liberdades fundamentais e da igualdade efectiva de oportunidades entre mulleres 

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

superar os comportamentos sexistas. O artigo 1 de esta lei establece como 

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

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

xénero”. E o artigo 2 establece que o sistema educativo se orientará á consecución 

de determinados fins, entre os que salienta a “educación no respecto dos dereitos 

e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre 

mulleres e homes”. Os decretos do currículo desenvolven estes principios. 

Citar ademais a Lei Orgánica 3/2007 do 22 de marzo, para a igualdade de mulleres 

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

O Pacto de estado contra a Violencia de xénero do 27 de xullo de 2017, recolle no 

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

ensino. 

Por último, é a Instrución do 6 de setembro, da Dirección Xeral de Educación, FP e 

Innovación educativa, a que dita as pautas para a elaboración de este Plan de 

Igualdade. 

Este Plan formará parte do Proxecto Educativo e desenvolverase anualmente no 

marco da Programación Xeral Anual. 



Concretando máis a nosa realidade educativa, somos conscientes dos estereotipos 

e prexuízos que aínda existen no noso alumnado en canto ao xénero. O instituto é 

un lugar de socialización, e para nós un lugar onde educar e combater esa tradición 

sexista. 

O noso obxectivo é educar na igualdade de xénero, de xeito que homes e mulleres 

vivan libres dos mandatos do xénero. Cambiar este modelo educativo é difícil, xa 

que o modelo tradicional fronte ao coeducativo está fortemente arraigado na nosa 

estrutura social. 

No noso centro levamos tempo interiorizando a igualdade como parte do ideario do 

centro e pretendemos agora con este documento que se vaia estendendo a outros 

puntos importantes da estrutura educativa como as Normas de Organización e 

Funcionamento, o Plan de Convivencia ou a PXA. 

Celebramos o 25 de novembro, Día Internacional contra a violencia de xénero, o 8 

de marzo, Día Internacional da Muller; na Semana cultural do IES sempre hai un 

espazo para a igualdade. Colaboramos con outras institucións alleas ao centro neste 

tema, como o Concello, Cruz Vermella, etc. 

No noso centro hai unha proporción importante de mulleres (docentes, 

conserxería, limpeza, dirección, secretaría, ANPA) que son fundamentais para 

crear este clima coeducativo de igualdade en toda a comunidade. 



 

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA IGUALDADE 

DE XÉNERO, COA VIOLENCIA DE XÉNERO E COA LGTBFOBIA. 

Analizar cal é a situación do centro en canto a estes tres parámetros non é fácil; 

repasando as memorias da xefatura de estudos e de dirección, así como os partes 

de incidencia, a conformación da Xunta de Delegados/as, a participación do 

alumnado en diversas actividades, nos órganos de coordinación docente, as súas 

cualificacións, as observacións dos equipos docentes, a participación das familias,   

(carteis, linguaxe sexista nos mesmos, na documentación…) … podemos concluír: 

 Existe igualdade de xénero parcial, é dicir, hai maior representación 

masculina na Xunta de Delegados-as, nos órganos de participación docente 

do alumnado ( Consello Escolar), sen embargo a participación da muller nas 

actividades do centro é maior ( concursos, programas…, sobre todo se non 

son deportivos). 

 Existe un tabú en moitos alumnos-as para tratar a violencia de xénero, xa 

que en algúns casos, está oculta no seu día a día, aínda que a maior parte 

rexeitan esta violencia e traballan e loitan para que non se produza. 

 No centro, a priori non se detectan situación de desprezo ou violencia cara 

as persoas LGTB. 

 En canto aos espazos tanto na Sala do profesorado como nos corredores a 

linguaxe dos carteis é neutra, non sexista, o mesmo que nos documentos do 

centro, onde vemos unha linguaxe igualitaria, así como na páxina web. 

 En canto a linguaxe oral non é xeneralizado entre o profesorado o uso dunha 

linguaxe inclusiva. 

 
 

4. OBXECTIVOS COEDUCATIVOS: 

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

1. CO PROFESORADO: 

 Impulsar a coeducación nas diferentes materias, realizando 

actividades programadas para fomentar a toma de conciencia 

dos valores igualitarios e adoptando unha perspectiva 

coeducativa. 



 Empregar unha linguaxe non sexista, non discriminatoria e 

inclusiva, nos contextos comunicativos orais e escritos 

habituais do centro, eliminando as formas sexistas da 

linguaxe que supoñen o uso sistemático do masculino para 

designar a colectivos de ambos sexos. 

 Reflexionar e tomar conciencia da importancia do noso labor 

como docentes para paliar as situación actuais de 

desigualdade e eliminación de estereotipos e tratamentos 

sexistas . 

 Mellorar a nosa formación en coeducación. 

2. CO ALUMNADO: 

 Fomentar actitudes integradoras de cooperación de respecto 

entre rapaces e rapazas. 

 Ser capaces de resolver conflitos co diálogo, sen violencia de 

ningún tipo. 

 Facer visible ao alumnado a desigualdade actual entre homes 

e mulleres, tanto nos roles e actividades asignadas por razón 

de sexo como nas actitudes, valores… 

 Impulsar relación equitativas entre rapaces e rapazas, onde 

predomine a afectividade e o trato respectuoso e se facilite a 

expresión de sentimentos e emocións. 

 Aceptar e naturalizar os distintos modelos de familia que se 

dan na actualidade. 

3. COAS FAMILIAS: 

 Involucralas no modelo coeducativo, fomentando a súa 

participación no centro e impulsando o diálogo como canle 

de comunicación. 

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

Seguiremos o Protocolo de prevención, detección e intervención nos casos de 

violencia de xénero, publicado pola Consellería de Educación. 



Impulsaremos dende o Plan de Acción titorial máis obradoiros preventivos de 

violencia de xénero, charlas de expertos ou profesionais involucrados, 

traballaremos as habilidades sociais e o autoconcepto positivo dende 1º ESO, así 

como os obradoiros de educación afectivo-sexual dende 3º ESO. 

 
 

4.3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual 

4.4.Prevención, detección e intervención en casos de LGTBfobia. 

Ambos puntos abordámolos de xeito conxunto, xa que están relacionados. 

En primeiro lugar, explicar que dende a titoría traballarase a diversidade afectivo 

sexual, dende 3º ESO faranse obradoiros e actividades que clarifiquen ao alumnado 

e tamén ás familias, os distintos tipos. 

Isto é prevención e detección, en canto a intervención seguiremos os protocolos da 

Xunta e as nosas Normas de Convivencia. 

Ademais darase apoio a través do Departamento de Orientación a este alumnado. 

 

 

5. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN: 

Serán medidas a tomar as seguintes: 

1. Nomeamento dunha representante da igualdade no Consello Escolar. 

2. Difusión do plan de igualdade entre o profesorado, alumnado e familia, así 

como tamén na páxina web. 

3. Difusión de información sobre a igualdade e a diversidade afectivo sexual a 

través das titorías e espazos de difusión (taboleiros, páxina web…) 

4. Impulso ao emprego dunha linguaxe inclusiva por parte do profesorado e 

alumnado. 

5. Oferta ampla de actividades en materia de igualdade de oportunidades na 

titoría e distintas materias: análise da situación das mulleres ao longo da 

historia, identificar cando se produce violencia nunha parella e onde pedir 

axuda, desmontar os mitos do amor romántico... 

6. Optimización da orientación académico vocacional dende unha perspectiva 

que impulse as vocacións en campos eminentemente masculinos ou á inversa, 

para romper estereotipos de xénero. 

 



 

7. Mellora da proposta de celebración de efemérides: 25 N, 30 X, 8M… 

ampliando a colaboración a Normalización Lingüística e ao equipo de 

biblioteca. 

8. Visualizar a contribución da muller no coñecemento da historia, ciencia, 

matemáticas… A través de exposicións, estudos, investigación, recreacións 

9. Incluír na Escola de Nais e Pais sobre o modelo coeducativo, sobre como 

deter a violencia de xénero, sobre como educar libres de estereotipos. 

10. Mellora das accións na resolución pacífica dos conflitos, promovendo a 

mediación e o arbitraxe como medidas de solución. 

11. Promoción nos recreos alternativ@s de espazos para o cine e actividades 

que eliminen os estereotipos . 

 

 

 

6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN: 

Este Plan de Igualdade terá un seguimento do seu cumprimento no Consello Escolar 

do centro, así como cada curso escolar será revisado polo equipo directivo para 

facer as melloras necesarias acordes coas propostas da comunidade educativa. 

Os departamentos didácticos do centro recollerán na súa Memoria o seguimento do 

mesmo, e proporán actuacións de mellora se así o consideran. 

A través das titorías se recollerán novas actuacións e medidas para incluír no 

seguinte curso escolar. 


