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1. Introdución

As institucións educativas formais son axentes socializadores relevantes que, se ben poden transmitir roles
e estereotipos asimétricos e inxustos ao igual que a familia, o grupo de iguais, os medios de comunicación
ou as TIC, preséntanse como un contexto transformador e creador de novas maneiras de sentir, pensar,
actuar e vivir ao configurarse como espazo de formación e construción crítica.

Aplicar o principio de igualdade no ámbito educativo implica desenvolver o principio de ensino-aprendizaxe
atendendo aos dereitos e oportunidades de todas as persoas independentemente do seu sexo, orientación
e identidade sexual sen prexuízo das súas capacidades.

É por este motivo que os institutos de educación secundaria poden actuar como espazos para combater as
condutas sexistas e LGTBIfóbicas que poden derivar en certas modalidades de discriminación e acoso no
ámbito escolar e incluso culminar ulteriormente en expresións de violencia de maior magnitude. Para tal fin
é preciso que o conxunto da comunidade educativa sexa exposta aos devanditos prexuízos co obxecto de
adquirir un maior coñecemento e concienciación para superar as desigualdades de xénero e respectar a
diversidade, o que posibilitará a súa participación na transición de paradigma de valores e condutas.

Para  dar  cumprimento  -entre  outros-  a  estes  propósitos  establécese  o  presente  Plan  de  Igualdade,
documento no que se recollen  as accións para abordar a promoción da igualdade de xénero entre homes
e mulleres, e para sensibilizar, previr e intervir fronte a violencia machista e a LGTBIfóbica.

Este plan de igualdade formará parte do Proxecto Educativo de Centro e desenvolverase no marco da súa
Programación Xeral Anual.
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2. Marco legal

A igualdade entre mulleres e homes constitúe un principio reitor das sociedades democráticas e así se
recolle en múltiples artigos de diversas referencias lexislativas a nivel estatal e autonómico.

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa , que modificou en
distintos  aspectos  a Lei  orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de  educación,  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.

O Decreto  8/2015  do  8  de  xaneiro,  polo  que  se  desenvolve  a  Lei  4/2011 do  30  de  xuño,  de
convivencia  e  participación da  comunidade educativa  en  materia  de  convivencia  escolar -  que
constitúe un dos referentes lexislativos para a elaboración do Plan de Convivencia do centro, o cal debe
integrar o principio de igualdade- inclúe como un dos seus fins: 

“A   educación  no  respecto  dos  dereitos  e  liberdades  fundamentais,  na  igualdade  de
dereitos  e  oportunidades  entre  homes  e  mulleres  e  na  igualdade  de  trato  e  non
discriminación das persoas.” 

O citado decreto no seu artigo 12, alícuota e), sinala como un dos obxectivos do Plan de Convivencia:

“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.”

En relación con este obxectivo de mellorar a capacidade de detección e resposta á violencia de xénero
debe terse en consideración:

➢ Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020.

➢ I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020.

➢ Protocolo de identidade de xénero.

➢ VII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres

2017-2020.

Así mesmo, o  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación
secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  establece  como
obxectivo da educación secundaria obrigatoria:

“Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre
eles.  Rexeitar  a  discriminación  das  persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra
condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan
discriminación  entre  homes  e  mulleres,  así  como  calquera  manifestación  de  violencia
contra a muller.”

Partindo  deste  marco  lexislativo,  os  diferentes  documentos  integrados  no  PEC,  como  o  Plan  de
Convivencia,  Plan  de  Acción  Titorial,  NOFC  e  Concrecións  Curriculares,  son  enfocados  desde  unha
perspectiva de xénero.

Finalmente,  o  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 establece que o profesorado galego ten a obriga de formarse en
materia de igualdade.
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3. Análise da situación do centro en relación coa igualdade de xénero,  coa violencia de
xénero e coa LGBTIfobia

Esta análise coeducativa inicial, e que debe estar en constante actualización, suporá o primeiro paso para
coñecer as debilidades – e tamén as fortalezas- en materia de igualdade no centro e dar visibilidade á toda
a comunidade educativa da necesidade de desenvolver accións positivas para superalas.

Para dar cumprimento a este fin é preceptivo facer unha descrición do proceso de participación feminina e
masculina nos diferentes órganos de toma de decisión do centro educativo e unha breve diagnose das
actitudes e condutas de discriminación.

a) Descrición do proceso de participación feminina e masculina nos diferentes órganos de toma de
decisión:

A continuación recóllense os datos desagregados por sexos para o alumnado e profesorado nos distintos
órganos de participación e decisión do centro e as conclusións extraídas.

Con  respecto  ao  alumnado,  os  datos  analizados  na  táboa  mostran  que  o  nivel  de  representación  e
participación das alumnas é superior ao dos alumnos, feito aínda máis relevante se se ten en conta que o
número de alumnas matriculadas é inferior ao de alumnos.

Tamén cabe destacar que na organización e participación nas distintas actividades deportivas durante os
“recreos activos” hai unha representación feminina importante que flutúa ao longo do curso.
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Desagregación por sexos do alumnado nos órganos de decisión e voluntariado

Alumnas Alumnos Total % Alumnas % Alumnos

Matrícula 30 38 68 44,12% 55,88%

Delegado/a 3 1 4 75,00% 25,00%

Subdelegado/a 0 4 4 0,00% 100,00%

Voluntariado EDLG 8 1 9 88,89% 11,11%

Voluntariado biblioteca 4 2 6 66,67% 33,33%

Consello escolar 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Comisión de convivencia 1 0 1 100,00% 0,00%

Total 16 8 24 66,67% 33,33%

66,67%

33,33%

% Alumnado

% Alumnas

% Alumnos
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No tocante ao profesorado, os datos poñen de manifesto que a representación e participación de profesoras
e profesores nos diferentes órganos de decisión e outros cargos distribúese dun xeito equitativo en relación
ao total do profesorado do Claustro, sendo a directora unha muller.

A valoración xeral é positiva xa que non se detectan fendas de xénero acusadas, porén é preciso que
este plan contribúa a manter esta situación de equilibrio.

A  continuación  apórtanse  os  datos  respectivos  ao  resto  da  comunidade  educativa  cunha  breve
consideración en relación aos mesmos.

Colectivo Consideracións

Persoal non docente
Dun total de 5 integrantes, 4 son mulleres e 1 home. Obsérvase un marcado carácter de xénero
no labor que desenvolven, xa que o conserxe é un home mentres que a auxiliar administrativa, as
limpadoras e a coidadora son mulleres.

Familias

Actualmente só están representadas a nivel da Comisión de convivencia a través da figura dunha
nai. Este feito permite facer unha dobre valoración contraposta, xa que por un lado incrementa a
cota de representación feminina nos órganos de decisión, pero segue a pór de manifesto que a
sociedade reserva para as mulleres a educación dos fillos e fillas.

Non hai creada ANPA e o Consello Escolar está sen representación das familias ata as próximas
eleccións.

Empresas
A única empresa que desenvolve a súa actividade nas instalacións do centro é a cafetería ao
cargo da cal hai dúas mulleres.
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Desagregación por sexos do profesorado nos órganos de decisión e outros cargos

Profesoras Profesores Total % Profesoras % Profesores

Claustro 10 6 16 62,50% 37,50%

Equipo directivo 1 2 3 33,33% 66,67%

Consello escolar 2 1 3 66,67% 33,33%

Comisión de convivencia 3 1 4 75,00% 25,00%

Coordinación EDLG 1 0 1 100,00% 0,00%

Coordinación biblioteca 1 0 1 100,00% 0,00%

Coordinación AACCEE 0 1 1 0,00% 100,00%

Xefaturas de departamento 8 5 13 61,54% 38,46%

Titorías 2 2 4 50,00% 50,00%

Total 18 12 30 60,00% 40,00%

60,00%

40,00%

% Profesorado

% Profesoras

% Profesores
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b) Diagnose das actitudes e condutas de discriminación:

Esta diagnose baséase nos aspectos máis relevantes da información obtida da enquisa cumprimentada polo
alumnado do noso centro (ver Anexo), cuxa oferta educativa é a ESO, e a través do rexistro de condutas
contrarias á convivencia desde o curso 2017/18.

A continuación  recóllese  a  análise  atendendo á tipoloxía  de preguntas  que  gardan  relación  entre  si  e
salientando características significativas por curso. 

Roles de xénero (profesións, tarefas domésticas,...)

A maioría do alumnado considera que non debe haber actividades diferenciadas en función do xénero, a
pesar de que no seu círculo familiar perciben como o traballo doméstico recae sobre as mulleres da casa
(nais, tías e avoas). 

Estereotipos (modelos de masculinidade e feminidade)

Unha  minoría  segue  acreditando  que  existen  determinadas  características  e  comportamentos
diferenciados para homes e mulleres, porén hai que destacar que a totalidade do alumnado rexeita certos
mitos do amor romántico como a valoración positiva dos celos e o control á parella.

Discriminación por razón de sexo, xénero, identidade de xénero e orientación sexual

A maioría do alumnado manifesta non ter coñecemento de casos de discriminación exceptuando o curso
de 3ºESO, con respecto ao cal cabe recordar que durante o curso 2017/18 un compañeiro deste grupo
sufriu acoso pola súa suposta orientación homosexual.
O conxunto do alumnado expresa na súa totalidade que a forma de actuar correcta fronte a un caso
destas características é axudar a persoa obxecto da discriminación e poñelo en coñecemento dun adulto.

Violencia machista

Unha  parte  relevante  do  alumnado ten  claro  as  diferentes  expresións  que  pode  adoptar  a  violencia
machista, porén a nivel de 3º e 4ºESO é onde se observa maior disociación entre certas actitudes como
insultar e dar golpes a obxectos co concepto de violencia machista.

Percepción sobre o uso dunha linguaxe sexista por parte do profesorado

O alumnado aprecia que o profesorado usa unha linguaxe inclusiva, só unha porcentaxe menor do 20%
non acredita neste feito.

Da enquisa tamén se pode extraer que certos conceptos  -tales como feminismo, violencia machista ou
visibilización das mulleres- non son comprendidos na súa totalidade, polo que se fai necesario reforzalos.

Outro aspecto importante a resaltar é a percepción do alumnado sobre o uso da zona central do patio,
normalmente ocupada por alumnado de sexo masculino e dos cursos superiores.  O alumnado de 1º e
2ºESO manifesta que tamén quere que sexa ocupado por alumnas, o alumnado de 3º opina que non é a
súa culpa, e só o alumnado de 4º considera que xa está sendo ocupada tamén por alumnas.

Tamén se constata que nas actividades supervisadas durante os “recreos activos” e as realizadas en datas
sinaladas (magosto, xantar de convivencia, Entroido, día da poesía,...) participan indistintamente alumnas e
alumnos.

Outras consideracións en base á conflitividade escolar

O clima de convivencia do noso centro é moi positivo e harmonioso e caracterízase por ter un nivel de
conflitividade escolar moi baixo.

Dentro do período analizado para esta diagnose, cabe destacar o caso da apertura dun protocolo de acoso
escolar anteriormente citado e algúns comentarios sexistas que tiveron que sufrir algunhas alumnas.
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En base a esta diagnose establécense os obxectivos coeducativos deste plan e as medidas para a súa
consecución, sen esquecer que a coeducación e o respecto pola diversidade son tarefas que abranguen
moitos ámbitos, e é necesario  abordala desde unha visión integradora que subsuma a colaboración e a
implicación de toda a comunidade educativa.

4. Principios
O Plan de Igualdade baséase nos principios de:

• Valores democráticos

A coeducación constitúe un modelo educativo que garante os valores sobre os que sustentan as
sociedades  democráticas  (igualdade,  liberdade,  xustiza)  pois  garante  a  defensa  dos  dereitos
humanos.

• Transversalidade

A perspectiva  de  xénero  integrarase  no  proxecto  educativo  como  estratexia  de  introdución  da
transversalidade nas políticas públicas educativas.

• Inclusión

A aplicación da perspectiva de xénero supón a erradicación de calquera situación de discriminación
do alumnado por razón de sexo, xénero, identidade de xénero ou orientación sexual.

• Igualdade de oportunidades

O centro educativo axuda á construción dunha sociedade libre na que mulleres e homes teñan as
mesmas oportunidades de realización persoal e profesional.

• Visibilidade

O plan de igualdade contribúe a transmitir un coñecemento libre de estereotipos que favorece a
identificación e o recoñecemento de todos os saberes máis alá do xénero.

5. Obxectivos coeducativos

5.1. Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

Establecer unhas pautas de actuación comúns respecto á coeducación. 

Elaborar e actualizar a documentación organizativa do centro desde a perspectiva de xénero.

Impulsar  a paridade na composición dos órganos de representación e decisión.

Reforzar o empoderamento e sororidade feminina.

Rexeitar a división do traballo e de reparto de funcións por razón de xénero.

Imprimir un carácter mixto na realización de xogos e actividades grupais.

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.

Propiciar a reflexión sobre as situacións estereotipadas e discriminatorias que son manifestas a través dos
diferentes axentes socializadores.

Promover no alumnado unha elección de futuro académico e profesional libre de estereotipos de xénero.
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5.2. Prevención, detección e intervención en casos de violencia de xénero

Sensibilizar en torno á igualdade e a prevención da violencia xénero.

Formar o alumnado para que saiba identificar, reaccionar e denunciar fronte a unha situación de violencia
de xénero.

Proporcionar as ferramentas necesarias para que o alumnado poña en coñecemento estes casos e intervir
segundo os procedementos e protocolos pertinentes recollidos no Plan de Convivencia.

5.3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual

Concienciar a comunidade educativa no uso da linguaxe non sexista para que todas as persoas se sintan
recoñecidas de forma positiva.

Normalizar a diversidade de orientacións e identidades sexuais e familiares.

Intensificar  a  formación  do  profesorado  para  o  tratamento  da  diversidade  afectivo-sexual  no  ámbito
educativo.

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

5.4. Prevención, detección e intervención en casos de LGBTIfobia

Contribuír  a facer do noso lugar de traballo un espazo seguro para o colectivo LGBTI,  visibilizando a
diversidade afectivo- sexual, familiar e de identidade de xénero.

Fomentar unha actitude activa de rexeitamento a calquera tipo de comentario, chiste, burla ou conduta
LGBTIfóbica feita por calquera membro da comunidade educativa.

Proporcionar as ferramentas necesarias para que o alumnado poña en coñecemento estes casos e intervir
segundo os procedementos e protocolos pertinentes recollidos no Plan de Convivencia.

6. Contidos

Os contidos serán o eixo do noso plan e arredor dos cales deseñaremos as distintas accións coeducativas.

➢ Educación emocional en igualdade.

➢ Uso non sexista da linguaxe, a nivel escrito e oral. 

➢ As desigualdades por razón de sexo. 

➢ Os mitos do amor romántico.

➢ Diversidade afectivo-sexual. 

➢ Visibilización das mulleres nos distintos campos do saber. 

➢ Empoderamento e autoestima feminina. 

➢ Análise dos estereotipos de xénero, tanto na publicidade, televisión, música, como nos espazos de 

ocio do centro educativo e fóra del. 

➢ Uso e reparto dos espazos do centro.
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7. Medidas concretas de actuación

A continuación  móstranse  as  medidas  de  actuación  clasificadas  en  distintos  ámbitos  para  acadar  os
obxectivos propostos. As actuacións descritas desenvolveranse ao longo do curso académico, descartando
a súa temporalización trimestral pola natureza das actividades e a dificultade de cinguilas a un momento
temporal concreto, exceptuando certas efemérides.

7.1. Organización do centro

Actuacións Observacións Responsable/s

Constitución da comisión de convivencia Constituída no curso 2018-2019 • Consello escolar

Nomeamento da persoa responsable de impulsar
medidas educativas que fomenten a igualdade real

e efectiva entre homes e mulleres
Designada no curso 2018-2019 • Directora

Garantir que os documentos de centro e as
circulares ás familias empreguen unha linguaxe

non sexista

Revisar a idoneidade dos documentos
de centro e poñer o foco nos de nova

elaboración
• Equipo directivo

Difusión das actuacións previas e información
diversa mediante o uso dun taboleiro

O taboleiro sitúase no vestíbulo do
instituto

• Comunidade educativa
baixo supervisión do

equipo directivo

Establecer canles de denuncia anónimas
Caixa de suxestións/denuncias para o

alumnado
• Equipo directivo

Activación de protocolos
Fronte a condutas sexistas e

LGTBIfóbicas
• Xefe/a de estudos

Ofertar a materia de libre configuración Igualdade
de Xénero para o alumnado de 1ºESO

De haber profesorado voluntario que
queira impartila

• Equipo directivo

Difundir o plan entre os distintos axentes da
comunidade

A través dos diferentes medios
dispoñibles no centro

• Equipo directivo

7.2. Eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos valores e dos saberes

Na concreción curricular orientacións para incorporar, a través das distintas áreas da educación secundaria, a educación
moral e cívica, a educación para a paz, a igualdade de oportunidade entre os sexos, a educación ambiental, sexual, para
a saúde, a educación do consumidor e viaria inclúense as seguintes medidas coeducativas:

Actuacións Responsable/s

Visibilizar as mulleres que xogaron un papel relevante en ámbitos como a literatura, a historia ou
a  ciencia.  Isto  axudará  a  desarraigar  unha  perspectiva  androcéntrica  da  acumulación  dos
coñecementos ao longo do proceso socio-histórico.

• Departamentos
didácticosControlar o reparto das responsabilidades nas actividades de grupo, para que todo o alumnado

teña un papel protagonista e relevante. Evitar que se asignen ou permitan que certas accións
como limpar ou ordenar o material empregado despois dunha actividade, así como o uso dos
espazos, teñan un marcado carácter de xénero.
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Realizar debates ou análises de textos escritos que promovan a reflexión sobre o uso dunha
linguaxe inclusiva fronte a un uso androcéntrico da mesma.

•  Departamentos
didácticosOutras accións que contribúan a combater os roles e estereotipos de xénero, evitando que as

potencialidades das persoas se vexan limitadas en función da súa adecuación a un suposto ideal
feminino ou masculino.

Orientar a educación sexual máis aló das intervencións preventivas (anticoncepción e profilaxe),
acompañando  a  transmisión  dos  coñecementos  técnicos  coa  consideración  dos  individuos
sexuados que se desexan, se atopan e se relacionan. Isto é, presentar as sexualidades como
diversidade lexítima.

• Profesorado

• Orientador/a

Outras medidas

Actuacións Observacións Responsable/s

Participación en plans
proxecta de igualdade

• Donas de si

• Por 365 días de respecto e igualdade
•  Profesorado coordinador

Participación en PFPP en
materia coeducativa

Formación complementaria do profesorado por persoal
cualificado • Profesorado coordinador

Conmemoración de datas
relevantes

• 25 novembro

• 8 marzo

• 17 maio (día internacional contra a homofobia e a
transfobia)

• Profesorado titor

• Dpto. orientación

• Profesorado e alumnado
voluntario

Lecturas coeducativas

• No marco da conmemoración do 25N e 8M

• Colaboración con asociacións feministas locais como
Sonlilá

• Coordinador/a da biblioteca

• Coordinador/a do EDLG

• Profesorado e alumnado
voluntario

Dar  a  coñecer  a  toda  a  comunidade  educativa  a
bibliografía coa que conta a  biblioteca en relación á
igualdade mediante a creación dun recuncho específico

• Responsable da igualdade

• Coordinador/a da biblioteca

Presentación de libros a cargo das/os autoras/es
• Responsable da igualdade

• Coordinador/a da biblioteca

Charlas e obradoiros co
alumnado e coas familias

Impartidas por mulleres que sufriran violencia de
xénero, por mulleres cuxa profesión non se asocia

tradicionalmente ao seu xénero, ...

•  Dpto. orientación

•  CIM de Muros

• Cruz vermella

• Asociación Vieiro

• Sonlilá

• Plan director da Garda Civil

• Voluntarias

Celebración LGTBI
Concurso de debuxo organizado polo Concello de

Carnota
• Colabora o Departamento de

EPVeA

Outras actividades
• Xincana da igualdade

• Obras de Teatro
• Responsable da igualdade

Proxecto Educativo de Centro – Plan de igualdade 9/11

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL



IES LAMAS DE CASTELO

Lamas de Castelo, s/n 
15293 – CARNOTA
Tlf. 8818 67200  Fax: 8818 67205
ies.lamas.castelo@edu.xunta.es
http://.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo

7.3. Xestión dos espazos, dos recursos e as oportunidades de realización vocacional de xeito
inclusivo

Actuacións Responsable/s

Evitar o desequilibrio por xénero no uso dos espazos habilitados nos períodos de recreo, aportando
materiais e estratexias para que as alumnas e alumnos se mesturen e compartan tempo xuntos/as.

• Profesorado de
garda

•  Equipo directivo

Dotar a biblioteca de material específico que recolla a produción cultural e científica feminina e que
promova o respecto á diversidade sexual e de xénero.

• Coordinador/a de
biblioteca

• Responsable de
igualdade

Priorizar os recursos educativos igualitarios (libros de texto, proxeccións, cancións,...).

• Profesorado
Actuar de axente equilibrador para que as alumnas se “empoderen” e participen de forma máis activa
na aula, sobre todo cando haxa un alumnado maioritariamente masculino.

Orientar académica e profesionalmente ao alumnado en función das súas potencialidades e intereses,
evitando que se incline a súa decisión cara vías formativas e profesións cun marcado carácter de
xénero.

• Orientador/a

7.4. Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia escolar

Actuacións Responsable/s

Incentivar  que as alumnas se  postulen  para  os órganos do estudantado (Xunta  de delegados/as,
Consello Escolar e Comisión de convivencia).

• Profesorado titor

Considerar como conduta contraria ás normas de convivencia calquera comentario ou acción sexista
ou homófoba e actuar segundo os protocolos recollidos no Plan de Convivencia.

• Xefatura de estudos

Ter en conta as recomendacións educativas e organizativas, así como as diferentes medidas recollidas
no Plan de Convivencia, para que o alumnado poida desenvolverse nun ambiente libre de prexuízos
independentemente da súa identidade sexual.

• Profesorado

• Equipo directivo

Identificar as situacións de discriminación por razón de identidade e orientación sexual como factores
de risco dunha conduta suicida.

• Profesorado

• Xefatura de estudos

Desenvolver actividades de sensibilización sobre o acoso, violencia de xénero...

• Orientador/a

• Responsable de
igualdade

Prestar especial atención a aquel alumnado con diversidade funcional que polas súas características
específicas poidan ter maior grao de vulnerabilidade.

• Profesorado

• Dpto. Orientación

• Xefatura de estudos

Desenvolver actividades relacionadas coa formación do profesorado e familias en temas de igualdade.

• Responsable de
igualdade

• Orientador/a

• Equipo directivo
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8. Recursos

8.1. Humanos

Internos

Apoio e implicación do equipo directivo

Responsable de igualdade

Orientador/a

Comisión de convivencia

Coordinador/a da biblioteca

Profesorado

Alumnado

Externos

Entidades e asociacións colaboradoras (CIM, Cruz Vermella, Sonlilá, Vieiro,...)

Formadores/as en materia de igualdade

8.2. Materiais

Dotación económica

Bibliografía coeducativa

Programacións didácticas

Material didáctico

Taboleiro de igualdade

Outros recursos do centro (ordenadores, material funxible...)

9. Seguimento e avaliación
A avaliación do Plan de Igualdade levarase a cabo de forma global ao rematar o curso académico mediante

a elaboración dunha memoria final na que se recollerán os seguintes aspectos:

▪ Nivel de consecución dos obxectivos propostos.

▪  Actividades realizadas.

▪  Modificacións levadas a cabo.

▪ Grao de participación dos diferentes sectores comunidade educativa.

▪ Conclusións.

▪ Propostas de mellora para o seguinte curso escolar.

Ademais, as reunións da comisión de convivencia convértense nun elemento dinamizador e fundamental

para desenvolver un proceso de seguimento do deseñado e do implementado.

En resumo, o seguimento e avaliación son procesos fundamentais que permitirán establecer propostas de

mellora no plan, optimizando a súa aplicación e favorecendo a consecución dos obxectivos propostos.
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1. Enquisa para o alumnado
ENQUISA COEDUCACIÓN ALUMNADO ESO

Sexo : Idade: Curso: 

1. Que é o mellor de ser home/muller? E o peor?

2. Na túa casa, quen fai un maior número de tarefas domésticas?

3. Cres que hai deportes de mulleres e deportes de homes?

❏ Si   ❏ Non

4. Indica unha profesión que consideres propia de home e outra de muller.

5. “Os homes gañan un 19, 3% máis que as mulleres por realizar o mesmo traballo”. Verdadeiro ou falso?

❏ Verdadeiro   ❏ Falso

6.  Consideras  que  existen  determinadas  características  e  comportamentos  diferenciados  para  homes  e
mulleres? (tenrura, seguridade, beleza, valentía, agresividade, fraxilidade)

❏ Si   ❏ Non

7. Cres que os celos e o control son mostras de amor?

❏ Si   ❏ Non

8. Es feminista? Por que?

❏ Si   ❏ Non

9. Está xustificado que as persoas que non seguen os modelos de feminidade e masculinidade dominantes
sexan discriminadas?

❏ Si   ❏ Non

10. Teñen as mulleres dereito a estar soas na rúa e non ser acosadas?

❏ Si   ❏ Non

11. Que opinión che merecen os piropos por parte de alguén que non coñeces?
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12. As persoas somos libres para decidir a nosa identidade de xénero e a orientación sexual?

❏ Si   ❏ Non

13. Cres que se debería utilizar unha linguaxe que englobase a homes e mulleres? (alumnado, profesorado...)

❏ Si   ❏ Non

14. O profesorado usa unha linguaxe non sexista?

❏ Si   ❏ Non

15. Incide o profesorado na visibilización do traballo das mulleres nos distintos ámbitos?

❏ Si   ❏ Non

16. Gustaríache que a zona central do patio fose tamén ocupada por alumnas?

❏ Si   ❏ Non

17. Algunha vez sufriches ou observaches un exemplo de discriminación. Queres dicir cal?

❏ Si   ❏ Non

18. Coñeces casos onde a orientación sexual sexa obxecto de burla/insulto?

❏ Si   ❏ Non

19. Que farías no caso de presenciar algún tipo de discriminación?

20. Consideras que é violencia machista?

- Cuestionar a valía e a capacidade da parella            ❏ Si   ❏ Non

- Enfadarse se non lle gusta como vai vestida ela       ❏ Si   ❏ Non

- Dar golpes a obxectos cando se enfada                    ❏ Si   ❏ Non

- Pedir o móbil para saber con quen se comunica       ❏ Si   ❏ Non

- Insultar                                                                        ❏ Si   ❏ Non

- Pegar                                                                          ❏ Si   ❏ Non
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