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1.-Introdución. 

Ante o aumento de condutas relacionadas coa violencia machista que se están a 

producir por todo o territorio nacional e que chegan de forma diaria e directa ao noso 

alumnado, xa sexa polas noticias ou ben pola súa difusión vía internet ( na maior parte 

dos casos), a comunidade educativa do IES Faro das Lúas decidiu dar un paso máis xa 

durante o curso pasado creando unha Comisión de Igualdade no noso centro. Dita 

comisión quere ter unha continuidade no tempo e debido a necesidade de elaborar un 

plan de igualdade solicitado dende a Consellería, queremos que sexa un xerador de 

ideas e de proxectos para poder abordar unha temática tan problemática e que nos 

preocupa tanto pola súa transcendencia nas condutas tanto actuais como futuras do 

noso alumnado. 

Estamos de acordo en que a prevención é a mellor ferramenta para loitar contra 

este tipo de actitudes e comportamentos, posto que debido a toda información que 

chega, por diversas vías, ao noso alumnado, estase asumindo como algo naturalizado, 

feito isto co que temos que loitar. De aí a importancia deste plan, traballar de forma 

coordinada e implicar a toda a comunidade educativa do IES. Con este plan búscase 

unha construción de identidades xustas, eliminando os privilexios por razón de sexo e 

garantir os dereitos de todos e cada un dos membros  da nosa comunidade educativa. 

 

 

2.-Contextualización  do centro. 

 

Para facer esta contextualización temos que ter en conta primeiro o ámbito 

europeo e para iso citamos o Tratado de Funcionamento da Unión Europea. Artigo 8. 

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, despois de 

2015, 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. 

Tendo en conta o ámbito estatal baseámonos: 

• Constitución ( artigo 9.2 e 14 ): Artigo 9.2: “corresponde aos poderes públicos 

promover as condicións para que a liberdade ea igualdade do individuo e dos grupos 

nos que se integra sexan reais e efectivas; remover os obstáculos que impidan ou 
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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 ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social”. 

• Real Decreto1686/2000 do 6 de outubro: Creación do Observatorio de Igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes. 

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

• 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. 

 

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 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) 

• Decreto 8/2015 de 8 de xaneiro: Convivencia e participación da comunidade 

educativa 

• 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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3.-Análise da situación do centro en relación coa igualdade de xénero, coa violencia 

de xénero e coa LGTBIfobia. 

 

Os temas relacionados coa igualdade están presentes nos documentos do centro 

tal e como se recolle no Proxecto Educativo de Centro que se pode consultar no 

seguinte enlace: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/PEC%20FARO

%20DAS%20LUAS%20definitivo_0.pdf. 

Na Concreción Curricular que se pode consultar no seguinte enlace: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/CONCRECION%20CU

RRICULAR_%20xu%C3%B1o2019.pdf. 

 

No Plan de Convivencia do centro que se pode consultar no seguinte enlace: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/Plan%20convivencia

%20IES%20Faro%20das%20l%C3%BAas%202018.pdf. 

 

 Nun acercamento á realidade do noso centro faremos a seguinte análise: A 

nosa comunidade educativa está composta de 160 alumnos/as que se dividen en: 
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Alumnado do IES Faro das Lúas.
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http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/PEC%20FARO%20DAS%20LUAS%20definitivo_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/PEC%20FARO%20DAS%20LUAS%20definitivo_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/CONCRECION%20CURRICULAR_%20xuño2019.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/CONCRECION%20CURRICULAR_%20xuño2019.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/Plan%20convivencia%20IES%20Faro%20das%20lúas%202018.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfarodasluas/system/files/Plan%20convivencia%20IES%20Faro%20das%20lúas%202018.pdf
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Tal e como se aprecia no gráfico o número de rapaces e de rapazas é bastante 

similar (83 rapaces e 77 rapazas). 

 

 

 
 

No caso do profesorado e do persoal non docente hai unha grande diferenza nos 

números posto que son maioría as profesoras así como as mulleres que forman parte 

do persoal non docente. 

 

 
 

Profesorado do IES Faro das Lúas en cifras

Homes

Mulleres

Persoal non docente do IES Faro das Lúas

Homes Mulleres
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4.-Obxectivos coeducativos que se abordan no plan: 

 

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

Para que se produza esta igualdade de oportunidades entre homes e mulleres temos 

que empezar por facer un uso dunha linguaxe para a igualdade na comunicación a 

nivel oral e escrito. Para iso nos propoñemos os seguintes obxectivos: 

• Seguir avanzando no uso de formas e expresións verbais non sexistas nos 

contextos comunicativos (aulas, claustro, titorías con familias...) do Centro 

Educativo e consolidar unha linguaxe coeducativa escrita, en todos os 

documentos do centro: cartas e comunicados, cartelaría, boletíns… 

• Empregar o criterio da paridade ao comezo do curso á hora de configurar os 

grupos, sempre e cando esto sexa posible ( en 4º curso é máis difícil pola 

configuración dos itinerarios). 

• Proporcionar ao alumnado información verar para unha toma de decisións 

acorde aos intereses e aptitudes libres de sesgos sexistas. 

• Empregar unha linguaxe inclusiva e non sexista, tanto a nivel oral como escrita, 

sensibililando ao alumnado e demais comunidade educativa da importancia 

dunha linguaxe que inclúa a homes e mulleres sen ningún tipo de discriminación. 

• Identificar aqueles micromachismos que se reproducen na vida cotiá, para 

reflexionar sobres os mesmos e intentar eliminalos da nosa conduta. 

• Traballar co alumnado unha análise crítica dos roles tradicionais de xénero, e a 

reproducción dos mesmos no seu entorno mais próximo. 

• Traballar e erradicar os estereotipos de xénero e análise das campañas 

publicitarias que reproducen ditos estereotipos ( ex: folletos de xoguetes de 

Nadal, videoxogos, videoclips, publicidade). 
    

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

• Fomentar nas relacións entre iguais o respecto e a tolerancia como principios 

básicos dunha convivencia pacífica e en igualdade. 

• Explicarlle ao alumnado mediante unha metodoloxía activa que a violenca de 

xénero é consecuencia de múltipes discriminacións por cuestións de xénero. 

• Ensinarlle ao alumnado como identificar as distintas tipoloxías de violencia así 

como visionar as fases do ciclo da violencia. 
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• Romper mitos e estereotipos que rixen as relacións de parella como probas de 

amor ( control, celos, mito do amor romántico....) e que constitúen síntomas de 

condutas machistas. 

• Insistir na concepción do amor como fonte de pracer e nunca de control. 

• Manter unha actitude global de tolerancia cero ante calquera comportamento 

machista no centro. 

  

4.3.-Promoción do respecto pola diversidade afectivo-social. 

• Fomentar nas relacións entre iguais o respecto e a tolerancia como principios 

básicos unha convivencia pacifica e en igualdade. 

• Lograr no alumnado un coñecemento da súa propia identidade, que saiba 

aceptarse e expresarse adecuadament e con respecto. 

• Traballar a competencia emocional ao longo de toda a etapa ( identificación e 

xestión das propias emocións). 

• Concepción da diversidade afectiva-sexual como fonte de enriquecemento, 

tolerancia e respecto cara as diferencias individuais. 

• Visibilizar para dar a coñecer a diversidade e a erradicación da violencia. 

 

4.4.-Prevención, detección e intervención en casos de LGTBIfobia. 

• Involucar a comunidade educativa para detectar e previr posibles casos de homo, 

transfobia e bifobia. 

• Realizar actuación de información e sensibilización sobre diversidade sexual e de 

xénero dirixidas ao alumnado e as familias. 

• Formar ao profesorado para que saiba previr, detectar e intervir en casos de 

LGTBIfobia. 

• Facer coñecedores a todo o profesorado do Protocolo educativo para garantir a 

igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero. 

• Traballar a diversidade sexual nas aulas, nas titorías a través de diferentes 

vídeos, curtas e unidades didácticas favorecendo o debate e a reflexión en torno 

a diferentes  realidades.  
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5.-Medidas concretas de actuación nos seguintes ámbitos: 

 5.1.-Organización do centro. 

• Coidar a linguaxe e distribución de imaxes que faga o centro nas redes sociais 

libre de sesgos sexistas. 

• Participación activa do profesorado e alumnado naquelas conmemoracións mais 

significativas como o 25 N, Dereitos Humanos, 8 de marzo….. o que implica: 

acordos nas propostas de actuación, planificación de actividades e distribución 

das mesmas por cursos e con carácter transversal. 

• Traballar a igualdade, prevención de violencia de xénero e diversidade sexual de 

forma planificada a través do PAT, con actividades debidamente planificadas e 

secuenciadas por cursos contando coa proposta e aprobación da claustro de 

profesores/as. 

• Colaborar coa Concellería de Igualdade de Vilanova a través da impartición de 

obradoiros de prevención de violencia e diversidade sexual. 

• Impartición de obradoiros de educación afectivo-sexual para o alumnado de 3º  

de ESO por parte de Quérote. 

• Potenciar as actividades de cohesión dentro do noso Programa de Titorías entre 

Iguais,para lograr unha maior integración e inclusión do alumnado de nova 

incorporación dentro do centro. 

• Existe un buzón de suxerencias para o alumnado que leva funcionando bastante 

tempo. 

• Acordamos habilitar un taboleiro para colgar noticias mensuais en relación a 

temas de igualdade e prevención da violencia de xénero. 

• Dramatización a través dos grupos de teatro, de situacións, obras e relatos de 

situacións relacionadas con dita temática. 

• Dinamizar os encontros coas familias, para traballar estes aspectos mediante 

charlas e debates nas diferentes sesións. 

• Proseguir coa hora de lectura en 1º da ESO na cal se traballan libros con temática 

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

saberes. 

• Revisión das programacións didácticas, libros , documentos de centro e correxir  

todo sesgo sexista. 

• Actualizar os fondos da biblioteca e exposición de obras a través da hora de ler 

ou clubes de lectura e teatro, para a eliminación dos esterotipos de xénero. 

• Seguir coa formación do equipo de mediadores e facer unha selección axeitada 

do novo alumnado que chega ao centro. 

• Intentar buscar figuras de referencia femininas para o alumnado, mellor se o é 

dentro do campo dos seus intereses 

• Publicitar e divulgar os Calendarios de Mulleres, e carteis onde se destaquen a 

labor das mulleres nas diferentes disciplinas ao longo da historia (ciencias, letras, 

artes, música, deporte….etc..) 

• Traballar co alumnado unha análise crítica dos roles de xénero que aparece na 

publicidade, redes sociais e video- xogos, de forma tranversal nas diferentes ma-

terias. 

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

vocacional dun xeito inclusivo. 

• Dende o DO velarase para que a información que se lle ofreza ao alumnado estea 

libre de estereotipos de xénero. 

• Promoción das carreiras STEM a nivel xeral e en particular entre as rapazas. 

• Traballar co alumnado  a toma de decisións vocacional en función das aptitudes,  

intereses, expediente, evitando as decisións condicionadas por expectativas ou 

condicionantes sexistas. 

• Organización de mesas redondas de emprego onde queden reflectidos diferentes 

profesións que rompan cos estereotipos de xénero tradicionais e pertenzan a un 

entorno próximo do alumnado ( ex-alumnado, familias, amigos/as) . 

• Organizar unha xornada de Convivencia e Orientación xunto aos IES da zona, para 

favorecer a Inclusión e coñecer a oferta formativa da contorna. 
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• Estase ampliando a oferta dos recreos dinámicos atendendo aos diversos intere-

ses e necesidades do alumnado (rincón 3D, papiroflexia, xadrez, teatro, baile, 

bádminton, baloncesto e fútbol, etc...) 

• Dinamizar o BLOG da Comisión de Igualdade, como espazo virtual  para a sensili-

zación, visibilización e debate en torno a temas que afectan a todo o centro. 

• Establecer un calendario de reunións da comisión de igualdade e desta coas de 

convivencia e biblioteca para unificar criterios á hora de poñer en marcha dife-

rentes actuacións, programas e dinamización de actividades. 

 

5.4.-Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia escolar. 

• Inclusión da Igualdade de xénero no PEC e demais documentos. 

• Realización de forma periódica ,  por parte do profesorado, formación en coedu-

cación. 

• Ser consciente a comunidade docente, de non facer tratos diferentes en función 

do sexo, orientación e ou identidade sexual. 

• A comisión de convivencia, está moi concienciada sobre este tema polo que se 

intenta resolver, a través do diálogo e a reflexión calquera situación conflitiva 

neste eido. 

• Traballar dun xeito prioritario cos problemas que se xeran a través das redes so-

ciais. 

• Aplicar os protocolos que xa existen neste eido 

• Facer partícipes ao alumnado nesta tarefa, que investiguen e recoñezan compor-

tamentos inadecuados e que podan causar dano a outras persoas 

• Incluír no calendario anual, outras conmemoracións como o 17 de maio (Día in-

ternacional contra a homofobia, transfobia e bifobia), 26 de abril (Dia das visibi-

lidades lésbicas).. 

• Concursos de carteis para visibilizar a diversidade afectivo-sexual e de xénero no 

alumnado. 
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• Difundir todas as actividades realizadas no centro a través das redes sociais (pá-

xina web, instagram, etc..) 

 

 

6.-Seguimento e avaliación. 

Ao longo do curso utilizaremos os seguintes criterios para o seguimento a e 

avaliciaón deste plan: 

• Participación de todos os departamentos didácticos nas actividades dirixidas a 

promover a igualdade no centro. 

• Aumento do número de actividades feitas con relación a outros cursos. 

• Valoración das actividades que se realicen por parte dos distintos departamentos 

didácticos así como das actividades propostas polas distintas comisións tanto de 

igualdade como de convivencia, biblioteca. 

• Enquisas  para a valoración das actividades por parte do profesorado, o 

alumnado e as familias. 

• Participación activa do alumnado na proposta e realización de novas activida-

des. 

• Aportacións realizadas polos representes do alumnado na comisión de convi-

vencia. 

• Observación participante no desenrolo das diferentes actividades, e valoración 

do clima de centro. 

7.- Glosario. 

 (Extraído do I Plan de actuación para a Igualdade nos centros educativos de Gali-

cia2016-2020) 

 ACCIÓN POSITIVA: co efecto de promocionar a igualdade entre mulleres e homes, non 

se considerarán discriminatorias as medidas especiais encamiñadas a acelerar a igual-

dade de oportunidades entre mulleres e homes, sen que, en ningún caso, estas medidas 

poidan supoñer, como consecuencia práctica, o mantemento de regulacións separadas. 

As medidas de acción positiva manteranse mentres non estean plenamente acadados 

os obxectivos de igualdade de oportunidades. 
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ACOSO MORAL POR RAZÓN DE XÉNERO: a situación en que se produce un comporta-

mento non desexado relacionado co sexo ou xénero dunha persoa, co propósito ou o 

efecto de atentar contra a dignidade da persoa e de crear un medio intimidatorio, hos-

til, degradante, humillante ou ofensivo. 

 

ACOSO SEXUAL: a situación en que se produce calquera comportamento verbal, non 

verbal ou físico non desexado de índole sexual, co propósito ou o efecto de atentar 

contra a dignidade dunha persoa, en particular cando se crea un ambiente intimidato-

rio, hostil, degradante, humillante ou ofensivo. 

 

COEDUCACIÓN: método de intervención educativo que vai máis alá da educación mixta 

e cuxas bases se fundamentan no recoñecemento das potencialidades e individualida-

des das nenas e nenos, independentemente do seu sexo. A coeducación é, polo tanto, 

educar dende a igualdade de valores, oportunidades e trato ás persoas. 

 

CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL: creación dunha estrutura e or-

ganización da contorna laboral que facilite a mulleres e a homes a combinación do tra-

ballo, as responsabilidades familiares e a vida persoal. 

 

CORRESPONSABILIDADE: repartición equitativa das responsabilidades domésticas e do 

coidado das persoas entre mulleres e homes. No reparto dos coidados é imprescindible 

que o tempo adicado á crianza das fillas e fillos por parte das persoas proxenitoras sexa 

igual. O significado da corresponsabilidade social ten como obxectivo aumentar a im-

plicación das persoas na repartición das responsabilidades domésticas e familiares, es-

pecialmente dos homes, para estenderse a outros axentes sociais e instancias públicas 

e privadas. 

 

DISCRIMINACIÓN: o concepto de discriminación incluirá: a) O acoso ou acoso moral por 

razón de xénero e o acoso sexual, así como calquera trato menos favorable baseado no 

rexeitamento de tal comportamento por parte dunha persoa ou o seu sometemento a 

el.b) A orde de discriminar persoas por razón do seu sexo ou xénero. c) O trato menos 
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favorable a unha muller en relación co embarazo ou permisos relacionados coa mater-

nidade. 

 

DISCRIMINACIÓN DIRECTA: a situación en que unha persoa sexa, fose ou puidese ser 

tratada por razón de sexo ou xénero de maneira menos favorable que outra en situa-

ción comparable. 

 

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA: a situación en que unha disposición, un criterio ou unha 

práctica aparentemente neutros sitúan persoas dun sexo determinado en desvantaxe 

particular con respecto a persoas do outro sexo, agás que a devandita disposición, cri-

terio ou práctica poidan xustificarse obxectivamente cunha finalidade lexítima e que os 

medios para alcanzar a devandita finalidade sexan adecuados e necesarios. 

 

EMPODERAMENTO: termo empregado na IV Conferencia Mundial das Mulleres para re-

ferirse ao aumento da participación feminina nos procesos de toma de decisión e ac-

ceso ao poder. Inclúe o fortalecemento da súa posición social, económica e política e 

busca reducir ou eliminar as relacións de poder entre os sexos. 

 

ESTEREOTIPO DE XÉNERO: fai referencia a unha serie de ideas impostas, simplificadas, 

pero fortemente asumidas sobre as características, actitudes e aptitudes das mulleres 

e dos homes. Estas ideas, fixas, asúmense como naturais e serven para clasificar as per-

soas sen ter en conta as súas realidades individuais polo que se establece un modelo 

do feminino e do masculino nun contexto dado e se normativiza ou categoriza os mem-

bros da sociedade de acordo con iso. 

 

FEMINISMO: movemento que procura a Igualdade entre homes e mulleres en todos os 

ámbitos da vida. 

 

FENDA DE XÉNERO: é a diferenza entre as taxas masculina e feminina na categoría du-

nha variable producida pola desigualdade de xénero. As máis coñecidas son:  
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FENDA SALARIAL:  diferenza relativa que existe na medida dos ingresos brutos por hora, 

de mulleres e homes en todos os sectores da economía.  

 

 FENDA DIXITAL: diferenza no acceso e no uso das tecnoloxías da información. Fálase de 

1ª fenda dixital cando se trata do acceso, 2ª fenda dixital cando se analiza o uso e a 

intensidade das TIC e de 3ª fenda dixital cando nos referimos a aspectos máis cualitati-

vos como son o uso diferencial de servizos avanzados. 

 

HOMOFOBIA: aversión, odio, medo, prexuízo ou discriminación contra mulleres ou ho-

mes homosexuais, bisexuais ou transexuais. 

 

IDENTIDADE SEXUAL: autodefinición que a persoa fai de si mesma como pertencente a 

un sexo. 

 

IDENTIDADE DE XÉNERO: autodefinición da persoa como pertencente a un dos xéneros 

establecidos culturalmente. Grao de asunción dos comportamentos, actitudes, etc., 

asociados ao devandito xénero. 

 

IGUALDADE: en coeducación, enténdese como igualdade de dereitos e oportunidades 

entre as persoas, independentemente do sexo ou xénero ao que pertenzan. 

 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES: fundamentado no princi-

pio de Igualdade, refírese á necesidade de corrixir as desigualdades que existen entre 

mulleres e homes na sociedade. Constitúe a garantía de que mulleres e homes poidan 

participar en diferentes esferas (económica, política, participación social, de toma de 

decisións...) e actividades (educación, formación, emprego...) sobre bases de igual-

dade. 
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IGUALDADE DE TRATO: a igualdade de trato presupón o dereito ás mesmas condicións 

sociais, de seguridade, remuneracións e condicións de traballo, tanto para mulleres 

como para homes. 

 

INTERSEXUAL: termo xeral que se emprega para referirse a unha variedade de condi-

cións nas que unha persoa nace cunha variación nas características sexuais (anatomía 

sexual, órganos reprodutivos e/ou mapa cromosómico) que non encaixa nas defini-

cións pechadas de home ou muller. Pode ser algo patente no nacemento ou pode des-

cubrirse ao longo da vida. 

 

INVISIBILIZACIÓN: proceso polo que certas persoas, acontecementos, actitudes e com-

portamentos pasan desapercibidos pola interiorización dos patróns culturais nos que 

se está inmerso. 

 

LINGUAXE INCLUSIVA: é aquela que fai visible a existencia dos sexos, utilizando diversas 

fórmulas para fomentar unha visión do mundo na que se inclúan mulleres e homes. É 

unha linguaxe completamente correcta desde unha perspectiva gramatical, que busca 

superar o sexismo lingüístico e o androcentrismo. 

 

LINGUAXE SEXISTA: uso da linguaxe que fomenta a discriminación das mulleres, é dicir, 

utiliza o masculino como xénero gramatical que inclúe o feminino, invisibilizando as 

mulleres. 

 

MICROMACHISMO: comportamento ou expresión “invisible ou de escasa visibilidade” 

da violencia e dominación, que con frecuencia, algúns homes realizan no ámbito das 

súas relacións. 

MACHISMO: conxunto de actitudes, condutas, prácticas sociais e crenzas destinadas a 

xustificar e promover o mantemento dunha situación discriminatoria contra as mulle-

res e contra todas as persoas que non asumen o patrón masculino socialmente domi-

nante. 
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ORIENTACIÓN SEXUAL: é a atracción emocional ou sexual que se sente cara outra per-

soa. Se a atracción é cara alguén do mesmo sexo, falamos de homosexualidade; cara a 

unha persoa de diferente sexo, é heterosexualidade, e atracción por persoas de ambos 

os sexos é chamada bisexualidade. 

 

PATRIARCADO: sistema familiar, social, ideolóxico, político e económico caracterizado 

polo dominio do home nos diferentes ámbitos. 

 

PERSPECTIVA DE XÉNERO: enfoque que ten en consideración as diferenzas entre mulle-

res e homes en calquera actividade ou ámbito co obxectivo de acadar unha igualdade 

real e efectiva.. 

 

ROLES DE XÉNERO: conxunto de papeis e expectativas diferentes para mulleres e homes 

que marcan a diferenza respecto a como ser, como sentir e como actuar. Estes roles 

son asignados pola sociedade na que vivimos e, como consecuencia diso, as persoas 

desenvólvense como mulleres ou coma homes identificándose cos roles que polo seu 

sexo lles foron asignados. 

 

SEGREGACIÓN LABORAL DAS MULLERES: refírese á concentración das mulleres en de-

terminadas ocupacións e/ou familias profesionais que, xeralmente, caracterízanse por 

ter condicións de emprego pouco satisfactorias, baixos salarios e poucas oportunidades 

de formación continua e adquisición de cualificacións engadidas. A segregación pode 

ser 13 horizontal, cando a concentración se produce en determinadas ocupacións/fa-

milias ; e vertical, cando as mulleres se concentran en postos de baixa responsabilidade. 

 

SEXISMO: actitudes que inciden, favorecen e perpetúan a desigualdade por razón de 

sexo e/ou xénero. 

SEXO: conxunto de diferenzas biolóxicas (anatómicas e fisiolóxicas) entre homes, mu-

lleres e intersexuais. 
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SOCIALIZACIÓN: proceso de interiorización de valores e comportamentos provenientes 

da contorna no que a muller e o home viven, chegando a asumilos como propios e na-

turais. 

 

TEITO DE CRISTAL: fai referencia á barreira invisible que impide ás mulleres o mante-

mento ou o progreso na súa carreira profesional. É unha forma de discriminación indi-

recta que obstaculiza a promoción das mulleres. Entre os principais factores que man-

teñen o «teito de cristal» destacan os relativos a aspectos externos e interactivos como 

a cultura organizacional e as responsabilidades domésticas e familiares. Por tanto o 

«teito de cristal» está formado por unha superficie superior invisible na carreira laboral 

e social das mulleres, difícil de traspasar, que as impide seguir avanzando. 

 

TOLERANCIA CERO: resolución formulada polo Parlamento Europeo en 1997, que ten 

como obxectivo modificar as actitudes na sociedade, de maneira que, baixo ningún con-

cepto, se tolere ou permita a violencia contra as mulleres a nivel individual, colectivo e 

institucional. 

 

TRANSEXUALIDADE: caracterízase por presentar unha discordancia entre a identidade 

de xénero e o sexo biolóxico. 

 

TRANSVERSALIDADE: en coeducación, supón a inclusión da perspectiva de xénero na 

elaboración, desenvolvemento e seguimento de todas as actuacións que afecten, di-

recta ou indirectamente, a comunidade educativa. 

 

TRANSVERSALIDADE DE XÉNERO: integración sistemática das situacións, prioridades e 

necesidades das mulleres e homes, respectivamente, en todas as políticas e activida-

des, con vistas a promover a igualdade entre ambos os dous xéneros. Implica dar prio-

ridade ao criterio de xénero en todo o que se leve a cabo. 
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VIOLENCIA MACHISTA: é o conxunto de actitudes activas ou pasivas polas que se exerce 

unha violencia física, psíquica, sexual, emocional e social que trata de impor o conxunto 

de crenzas, estereotipos e relacións de dominación baseadas no ideario do machista e 

patriarcal. Este concepto inclúe a violencia de xénero e outras manifestacións de into-

lerancia e de dominación como a homofobia ou a aversión ás persoas que non actúan 

conforme aos roles que se lle presupoñen socialmente asignados ao seu sexo e xénero. 

 

VIOLENCIA DE XÉNERO: termo acuñado na Conferencia Mundial sobre a muller en Pe-

quín (1995) e que se define como 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 de liberdade para as mulleres e as súas fillas e fillos 

menores, xa se produza na vida pública ou na privada. 

XÉNERO: construción cultural segundo a cal se lles asigna ás persoas determinados pa-

peis, ocupacións, expectativas, comportamentos e valores por razón do seu sexo. 

 

 


