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PLAN DE IGUALDADE  
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1. INTRODUCIÓN.  

A educación no respecto entre homes e mulleres, a atención á diversidade sexual e 

afectiva e a promoción da inclusión en todos os ámbitos constitúen un dos sinais de 

identidade do IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ. Por estes motivos, o PLAN DE 

IGUALDADE recolle por escrito unha praxe educativa que xa dende hai moitos anos ven 

sendo unha parte destacada do noso ideario educativo. Debido a actual situación de 

crise sanitaria provocada pola pandemia da COVID-19 e aos protocolos de prevención 

da propagación da enfermidade, a programación de intervencións educativas 

relacionadas coa educación en igualdade e a súa efectiva posta en práctica vese 

seriamente limitada. Por esta razón, a educación en igualdade canalizarase 

prioritariamente a través da titorías mediante un plan de traballo que porá en marcha a 

dirección do centro en coordinación co Departamento de Orientación. 

  

2. CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO.  

As liñas directrices xerais do PLAN DE IGUALDADE quedan recollidas nas NOFC.  

  

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA IGUALDADE DE XÉNERO, COA 

VIOLENCIA DE XÉNERO E COA LGTBIFOBIA.  

Sen caer na autocomplacencia, hai que salientar que, en liñas xerais, a situación do 

centro en relación coa igualdade de xénero, coa violencia de xénero e coa LGTBIFOBIA 

é aceptable. A situación referida é o produto de moitos anos de traballo por parte do 

conxunto do profesorado, tanto dentro como fora das aulas, con vistas á educación en 

igualdade. O propio PLAN DE IGUALDADE deixa constancia de como se foron acadando 

estes logros. Polo tanto, podemos afirmar que o noso centro escolar deseña eficientes 

e diversas estratexias pedagóxicas neste ámbito.  

  

4. OBXECTIVOS COEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS POLO PLAN EN CANTO AOS 

SEGUINTES TEMAS:  

• PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMES E 

MULLERES  

Unha data relevante no calendario escolar do IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA 

DIÉGUEZ é a conmemoración do Día da muller traballadora, o 8 de Marzo. 

Tamén neste curso preténdese continuar na liña de educativa xa emprendida 

anos atrás e que fai fincapé, no ámbito laboral, na fenda salarial entre 

traballadores e traballadoras.  

  

• PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE 

XÉNERO  

Tamén se continúa traballando, como nos cursos pasados, na organización das 

actividades do 25 N, “Día para a eliminación da violencia contra as mulleres”. A 

filosofía destas actividades pasa por implicar ao alumnado, especialmente ás 

alumnas, na difusión de mensaxes en audio e vídeo nas redes sociais e en 

intervencións educativas nas propias aulas por parte do propio estudantado.   

 

• PROMOCIÓN POLO RESPECTO POLA DIVERSIDADE AFECTIVO-SEXUAL 

Dentro do ámbito da promoción polo respecto á diversidade afectiva e sexual 

cabe salientar un conxunto de actuación diversas pero unificadas baixo un 



mesmo fío condutor que se levan facendo no centro escolar nos últimos anos e 

que a comunidade educativa ten interese en manter. Debido á pandemia houbo 

que modificar as anteriores intervencións educativas que se enmarcaban no 

PLAN PROXECTA QUÉROTE+. De todos modos, a través do PLAN DE ACCIÓN 

TITORIAL e en coordinación co Departamento de Orientación, vaise aproveitar 

o material didáctico deste programa de cursos anteriores para traballar na aula 

durante as horas de titoría presencial en ESO e FPB. 

  

• PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE LGTBIFOBIA  

Neste ámbito de actuación específico, e unha vez máis, debido as limitacións 

derivadas dunha situación de pandemia, será o profesorado con funcións de 

titoría quen abordará o deseño e posta en marcha destas intervencións 

educativas en coordinación co Departamento de Orientación. 

  

5. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN NOS SEGUINTES ÁMBITOS  

  

• ORGANIZACIÓN DO CENTRO  

As liñas de actuación que derivan do PLAN DE IGUALDADE quedan debidamente 

cumprimentadas a través das NOFC que determinan o marco normativo xeral 

polo que se organiza o centro escolar.  

  

• ELIMINACIÓN DOS ESTREOTIPOS DE XÉNERO NA TRANSMISIÓN DE VALORES 

E DOS SABERES  

Dende hai varios anos o IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ leva 

traballando na visibilización da presenza das mulleres na ciencia. Para este ano 

académico 2019/20 os departamentos didácticos continuarán con este labor de 

divulgación da presenza da muller no ámbito da cultura, o saber e o 

coñecemento.  

 

 XESTIÓN DOS ESPAZOS, DOS RECURSOS E AS OPORTUNIDADES DE 

REALIZACIÓN VOCACIONAL DE XEITO INCLUSIVO  

En relación á xestión dos espazos e os recursos, hai que dicir que é igualitaria 

entre o profesorado, independentemente do sexo. Pero non ocorría o mesmo 

respecto dos recursos e dos espazos entre o alumnado. Efectivamente, eran os 

alumnos os que maioritariamente dispoñían das pistas polideportivas durante 

os recreos, por poñer un exemplo. Neste caso, a pandemia obriga a compartir 

os espazos de lecer dun xeito máis equitativo entre rapazas e rapaces. De todos 

modos, a xestión compartida dos espazos e dos recursos é unha materia 

pendente de urxente mellora.  

O acceso igualitario á formación por parte de mulleres e homes é unha 

aspiración que entronca directamente coa igualdade de oportunidades para 

ámbolos dous sexos. Neste sentido, a discriminación por motivos de sexo ou 

orientación sexual, constitúen un claro obstáculo para a formación das persoas. 

Hai que indicar que o IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ conta coa 

presencia, se ben aínda escasa, de mulleres en ámbitos de formación 

tradicionalmente considerados como masculinos. Nomeadamente, nos CICLOS 



FORMATIVOS. Pero esta situación está cambiando, especialmente no Ciclo 

Formativo de Carpintaría e Moble no que hai un incremento apreciable no 

número de alumnas que asisten ás clases xunto aos seus compañeiros. Noutros 

ciclos os cursos contan maioritariamente con mulleres entre as súas alumnas, 

por exemplo, Administración e Finanzas. Sen embargo, hai outros ciclos nos que 

a presenza de mulleres é moi escasa, por exemplo, nos de Automoción.  

  

  

  INCLUSIÓN DOS VALORES COEDUCATIVOS NA XESTIÓN DA CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

A inclusión da coeducación na convivencia escolar abórdase dende diversas 

instancias, nomeadamente, hai que destacar o labor do profesorado-titor nas 

horas de titoría presencial na ESO e a FPB, conforme a plan de traballo 

deseñados dende a coordinación de titorías e que implican directamente ao 

Departamento de Orientación e a Xefatura de Estudos. Hai que indicar que este 

curso académico, debido á pandemia, moitas das intervencións que se 

habitualmente se levaban a cabo coa participación de entidades asociativas e 

institucións públicas van ter que levarse a cabo a través de materiais didácticos 

que permitan unha aprendizaxe online. 

  

6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN  

A avaliación dos plans educativos postos en marcha resulta primordial para a súa 

análise. Esta valoración debe permitir detectar tanto os erros como os acertos do 

proxecto para futuras actuacións. Polo tanto, a propia comunidade educativa ten que 

dotarse das ferramentas de avaliación do plan. A estes efectos, a instancia máis 

apropiada para dirixir o proceso de seguimento e avaliación deste plan é a Comisión de 

Convivencia do Consello Escolar do centro. A metodoloxía das Ciencias Sociais fornece 

de variados instrumentos para esta avaliación grazas ao traballo de campo e as enquisas 

ao profesorado, o alumnado e as familias.   
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