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Xustificación 

Na actualidade, despois de corenta e cinco anos compartindo experiencias 

coeducativas co noso alumnado e a súa contorna, seguimos a considerar que a 

igualdade pode e debe aprenderse nos centros educativos e que hoxe en día é 

necesario educar en igualdade para conseguir unha convivencia adecuada e 

pacífica. É por iso que o noso Plan de Igualdade está encamiñado a esta 

aprendizaxe, a través de diferentes estratexias educativas, accións e 

actividades participativas. 

Ademais, no marco institucional entra en vigor este curso escolar  o  Plan para 

a igualdade de xénero na educación. As medidas contempladas neste Plan 

están destinadas a actividades educativas con e para o alumnado, de cara a 

mellorar as súas capacidades ao tempo que se minimizan os sesgos de 

xénero. Neste Plan refórzanse os principios de visibilidade, transversalidade e 

inclusión,  co principio de paridade. 

O Plan afecta a accións dirixidas a previr e erradicar a violencia contra as 

mulleres, as condutas machistas, a educación estereotipada nos roles 

tradicionais e evitar a discriminación por identidade e orientación sexual, 

modelo familiar ou formas de convivencia. Tamén incorpora outras que insisten 

na cultura que apoia a desigualdade, especialmente a tradicional socialización 

diferenciada. 

Por todo isto, e como levamos facendo durante varios cursos no NOF e no Plan 

de Convivencia, incorporamos ao noso Plan específico de igualdade obxectivos 

que afectan á convivencia e á acción titorial, así como á programación 

didáctica, e incluirá especialmente medidas para fortalecer a educación nas 



relacións afectivas entre os adolescentes en Secundaria, FPBásica e en 

ensinanzas Postobligatorias (bacharelato, ciclos de F.P, etc), especialmente en 

relación ao uso adecuado das novas tecnoloxías.  

Á súa vez, subliñar a novidade da impartición desta formación e o Plan de 

Coordinación do Plan de Igualdade e Coeducación durante este curso escolar 

que está a cargo da profesora Isabel Rodríguez Mate. 

 

Obxectivos Xerais  

Os obxectivos xerais do Plan de Igualdade irán dirixidos a, 

1. Educar na igualdade entre homes e mulleres, integrando principios 

coeducativos en todas as áreas e actividades do centro. 

2. Sensibilizar sobre a perspectiva de xénero para combater os estereotipos 

machistas  e sexistas. 

3. Transformar as relacións entre homes e mulleres, nenas e nenos. 

4. Sensibilizar e previr a violencia contra as mulleres e todo tipo de violencia, 

favorecendo as relacións sociais en equidade. 

5. Promover un marco de cooperación coas familias do alumnado, implicando 

ás familias na participación en actividades de coeducación. 

6. Traballar en colaboración e cooperación con outros centros de ensino 

secundario e outras institucións. 
 

Obxectivos específicos 

1. Detectar factores discriminatorios (sexismo e situacións de desigualdade) 

nos diferentes espazos do centro e da rúa, nos libros de texto e materiais 

escolares, nos medios de comunicación, na distribución de tarefas, nas 



eleccións académicas e profesionais e ambiente de traballo, propoñendo 

alternativas e medidas correctoras . 

2. Facer visible e recoñecer a contribución das mulleres nas distintas facetas 

da historia, a ciencia, a política, a cultura e o desenvolvemento da sociedade, 

así como os grupos de mulleres en situación de multiple discriminación  en 

calquera parte do mundo. . 

3. Conceder aos estudantes  autonomía e fomentar a súa participación e o 

desenvolvemento de habilidades para compartir responsabilidades domésticas, 

familiares e de coidado, evitando estereotipos desiguais. 

4. Utilizar estratexias de cooperación e colaboración dentro e fóra da aula e 

incorporar a aprendizaxe de modelos de convivencia e métodos de resolución 

de conflitos non violentos, baseados na diversidade e a equidade. 

5. Desenvolver no alumnado os seus propios gustos, ideas e criterios sen  

ningún intento de impoñer aos demais. 

6. Promover o respecto á libre orientación sexual  e ao rexeitamento de todo 

tipo de violencia ou agresión sexual. 

 

Contidos 

Os contidos a traballar estrutúranse en catro bloques: 

1. O sistema sexo-xénero e a construción social das identidades masculinas e 

femininas. Significado e análise de ser masculino e feminino na nosa contorna 

e na sociedade actual. Novas masculinidades 

2. Visibilidade das mulleres. Logros e influencia en contextos socioculturais e 

históricos. Situacións de desigualdade e discriminación. Linguaxe en feminino 



3.  Relacións e sentimentos. Análise e valoración crítica do modelo / modelos 

de relación entre homes e mulleres, nenos e nenas. 

4.  Prevención da violencia contra as mulleres. 

Por outra banda, entre os puntos a tratar dentro destes temas están: 

 
• Sistema sexo-xénero: construción social da identidade de xénero. Análise 

crítica da asignación de roles. 

• Cultura e pensamento machista: estereotipos, indicadores e análises 

discriminatorias. 

• Situacións de desigualdade e discriminación de nenas e mulleres no mundo. 

• Maltrato ás mulleres: indicadores de acoso psicolóxico e abuso a través das 

redes sociais. 

• Coñecemento do propio corpo. Diferenciación sexual. 

• Autonomía persoal: opinións, gustos, valoracións. 

• Resolución pacífica de conflitos. Escoitar e dialogar. 

• Relacións de parellas igualitarias. Visibilidade da diversidade sexual e 

modelos familiares. 

• Participación, colaboración e cooperación socio-familiares equitativas. 

• Mulleres destacadas ao longo da historia e do presente en todos os ámbitos. 

• Estereotipos sexistas en publicidade e medios de comunicación (series, 

filmes, revistas, etc.): interpretación, análise crítica e avaliación 

 

Competencias clave 

Contribuiremos directamente ao desenvolvemento das competencias clave do 

seguinte xeito: 



 

Competencia en comunicación lingüística 

Funcionará a través dun uso adecuado da linguaxe, evitando a linguaxe 

sexista, as expresións discriminatorias, etc., favorecendo unha linguaxe 

inclusiva que faga visibles ás mulleres e con actividades nas que o alumnado 

use a linguaxe para expresar os seus propios sentimentos e as súas actitudes 

de rexeitamento ante  os diferentes tipos de discriminación. 

 

Competencia básica en ciencia e interacción co mundo 

físico-natural. 

Traballaremos no coñecemento do propio corpo, intentando coñecer as 

diferenzas físicas e sexuais entre rapazas e rapaces; coñecementos 

necesarios para analizar a construción de xénero e eliminar estereotipos. 

 

Competencia dixital. 

 
Incorporamos de xeito comprensivo medidas para educar no uso adecuado das 

novas tecnoloxías e na prevención de riscos asociados ao seu uso na 

adolescencia. Imos traballar co noso alumnado na análise de mensaxes e 

modelos proporcionados polos medios de comunicación sobre a imaxe e os 

roles de homes e mulleres, nenas e nenos, favorecendo o xuízo crítico ante 

eles. 

Competencias  sociais  e cívicas 



Fomentar valores e actitudes de rexeitamento da violencia e discriminación na 

contorna inmediata do seu grupo e no IES, de xeito que o xeneralicen 

progresivamente a outras contornas. 

 

Competencia de Conciencia e expresións culturais. 
 

 Contribuíndo á expresión plástica e artística de ideas, pensamentos etc. 

Aprende a aprender. 

 Contribuirase  ao seu desenvolvemento con actividades de busca, recollida e 

selección de información para traballos posteriores na clase. A análise 

individual e colectiva das diferentes situacións, materiais, contextos etc. e coas 

exposicións orais ou o material elaborado, que se valorará de forma grupal. 

Promoveremos o traballo cooperativo para estas tarefas. 

Competencia do Sentido da iniciativa e o espírito 
emprendedor.  

 

 Con actividades de autocoñocemento e educación emocional, dirixidas a que 

as rapazas e rapaces  sexan persoas equilibradas e autónomas tanto na casa 

como no instituto, asuman responsabilidades no marco da clase e do centro e 

eviten a dependencia dos xuízos ou ideas doutras  persoas. 

 

 



Metodoloxía 

O enfoque metodolóxico do Plan de igualdade é globalizado e transversal. O 

valor de coeducación non é unha materia. Estará presente en todos os 

momentos e espazos da vida escolar: nas aulas e patios;na linguaxe das 

lecturas, nas actividades. 

 Cos diferentes grupos de estudantes matriculados imos desenvolver dun xeito 

moi concreto moitos dos aspectos recollidos aquí e trataremos de ser un 

instrumento de difusión e visibilidade da perspectiva de xénero no IES. 

Todas as accións desenvolveranse en estreita e continua relación co resto de 

plans e proxectos do centro, especialmente con: 

• O Plan de convivencia 

• O Plan de lectura e biblioteca 

 •O NOF 

Por outra banda, organizamos o Plan de acción para abordar a coeducación a 

tres niveis: Aulas, Ciclos e Centro. 

 A aula é o punto de partida para gran parte do traballo que potencia a 

coeducación, a través de actividades lúdicas e de reflexións, individuais e 

colectivas. Aquí, poranse en marcha as estratexias sobre unha linguaxe 

inclusiva e non sexista, a igualdade de distribución de roles, a análise do 

profesorado sobre as relacións persoais do grupo e a detección e / ou 

prevención de actitudes sexistas entre o alumnado. 



Outras intervencións estarán dirixidas a grupos de estudantes por niveis, como 

unidades didácticas específicas sobre contidos, actividades de sensibilización, 

presentación de obras, exposicións ... 

 E, finalmente, levaranse a cabo accións máis xeneralizadas e públicas para 

toda a comunidade educativa, arredor dalgunha destas datas conmemorativas: 

• 25 de novembro Día internacional para a eliminación da violencia contra 

as mulleres  

• 6 de febreiro Día internacional da tolerancia cero coa mutilación xenital 

feminina 

• 11 de febreiro Día Internacional das mulleres e das nenas na ciencia 

• 8 de marzo Día Internacional da Muller  

• 15 de maio Día Internacional contra a homofobia e a transfobia  

• 19 de xuño Día Internacional para a eliminación da violencia sexual en 

conflitos 

A organización de gran parte das accións canalizarase a través do Plan de 

acción titorial. A partir da coordinación do Plan seleccionaranse materiais e 

recursos apropiados para cada un dos ciclos, que serán enviados aos 

profesores para facilitar o traballo nas aulas.  

No caso das accións máis xerais a nivel do centro, as de carácter máis 

divulgativo ou de concienciación organizaranse en colaboración co CIM. 

Do mesmo xeito, a participación de todos os profesores do centro canalizarase 

a través da coordinación do Plan e  a través do correo electrónico, enviándolles 

toda a información axeitada sobre o tema, as propostas das actividades do 

centro, convocatorias doutras organizacións e institucións, eventos  



 

relacionados, chamadas de formación específicas, etc. Tamén lles será 

enviada información ou materiais relacionados coas súas materias aos 

docentes, para que poidamos integrar os valores da igualdade e da 

coeducación en todas as áreas. 

As actividades deseñadas serán prácticas, cooperativas, divertidas, activas e 

participativas, buscando facilitar unha aprendizaxe significativa. 

O uso da imaxe, a representación simbólica, a literatura, a arte, son eixes que 

guiarán a selección ou o deseño de moitas actividades, pois é a través da 

creatividade, visual ou audivisual, como reciben os estímulos da contorna e 

ademais de ser o xeito no que a maioría dos adolescentes se expresan. 

Realizaremos actividades que estean baseadas nas propias experiencias do 

alumnado, na súa contorna inmediata: a familia, o fogar e a convivencia que 

isto supón, co fin de transferilo á vida na sociedade. 

A difusión de todas as accións e actividades realizadas forma parte dos 

obxectivos do proxecto e é unha parte esencial de moitas das actividades 

propostas e farase a través de varios instrumentos: 

•  A páxina web do centro. Cun espazo permanente para o Blog de Convivencia 

e Igualdade. 

• A Xunta de Convivencia e igualdade. 

Do mesmo xeito, buscaremos a implicación de toda a comunidade educativa, 

(comezando por manter unha canle informativa e formativa coas familias a 

través das titoras e titores) e a formación do profesorado. 

 



 

 

 

Avaliación 

 
A avaliación partirá da reflexión e análise dos obxectivos propostos, dos 

procesos e accións deseñados para acadalos  e dos recursos empregados. 

A avaliación do Plan de Igualdade pode realizarse  cada curso escolar pola 

Comisión de Igualdade ou pola Coordinadora de Igualdade con contribucións 

de toda a Comunidade Educativa. Esta avaliación pretende determinar o grao 

de consecución dos obxectivos xerais establecidos. 

Realizarase unha Memoria anual ao final do curso. 

 

 

Sarria,  a 10 de outubro de 2019 
 


