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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, 

acometemos a redacción dun PLAN DE IGUALDADE para que conste por escrito e co 

firme propósito de levar a cabo o que xa dende hai moitos anos ven sendo unha parte 

destacada do noso ideario educativo. 

 

 IMPARTICIÓN DE MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN ESPECÍFICAS DE 

IGUALDADE DE XÉNERO 

No IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ impártese TEORÍA POLÍTICA 

FEMINISTA en 1º BACH. como materia de libre configuración específica de 

igualdade de xénero por parte do Departamento de FILOSOFÍA.  

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/vie

w.php?id=288 

 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS SOBRE OBXECTIVOS COEDUCATIVOS 

Dentro do marco do PLAN PROXECTA, o IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA 

DIÉGUEZ participa no programa QUÉROTE +. Nesta actividade formativa que 

engloba, entre outros, obxectivos coeducativos participa o alumnado de 3º ESO 

e 1ºFPB de todos os CICLOS FORMATIVOS  que oferta o noso centro.  

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO. 

As liñas directrices xerais do PLAN DE IGAULDADE serán recollidas nas NOFC que no 

presente curso 2019/20 están en fase de redacción. 

 

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 traballo xa emprendida. 

anos atrás. Por exemplo, o ano pasado organizouse dende os Departamentos 

de Lingua Galega e literatura e de Xeografía e Historia unha charla impartida 

pola profesora universitaria e escritora Aurora Marco. O título da charla foi  

Romperon barreiras, ocuparon espazos. Historias de vida de mulleres galegas. A 

partir da charla de Aurora Marco e aproveitando que o alumnado viu a película 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?id=288
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslosadadieguez/aulavirtual2/course/view.php?id=288


As Sufraxistas nas clases da materia de Historia, o alumnado de 4º da ESO leu 

un texto sobre as mulleres das Irmandades da Fala e elaborou un texto 

expositivo sobre as conquistas das mulleres a comezos do século XX . 

 

 PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE 

XÉNERO 

Continuando coa xa habitual colaboración entre o centro escolar e o Centro de 

Información ás Mulleres (CIM) do Concello de A Estrada, levase a cabo, durante 

o mes de novembro deste curso, o OBRADOIRO PREVENCIÓN VIOLENCIA 

SEXUAL. Esta actividade está destinada a todos os niveis da ESO e da FPB.  

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

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

Cabe recordar, por exemplo, a achega principal do Departamento de Galego 

para o 25 N foi a actividade que tivo por protagonista ao alumnado de 1º ESO. 

Baixo o nome de “ Cambiemos o conto” o alumnado realizou esta actividade en 

varias fases. Nunha primeira fase o alumnado lía contos en clave feminista, 

nunha segunda fase o alumnado escollía un conto e refacíao adaptándoo de 

forma que rompese cos estereotipos de xénero. Nunha terceira fase, escollíase 

o conto que mellor elaborado estivese e facíaselle unha adaptación para poder 

representalo. Unha vez preparada a representación, un grupo de alumnos e 

alumnas voluntarios realizárona na biblioteca o día 27 de novembro no segundo 

recreo. Na mesma actividade outros alumnos e alumnas leron poemas de Carlos 

Negro relacionados coa defensa da igualdade. Ademais, e dentro das 

actividades do 25 N, o alumnado de 4º de ESO e 1º Bacharelato. Participou na 

elaboración dun manifesto para ser lido o día 25 de novembro por parte do 

alumnado de 1º Bach. 

 

 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. Cabe mencionar neste 

punto as intervencións educativas que se enmarcan no PLAN PROXECTA 

QUÉROTE+. Este plan está pensado para o alumnado de 3º ESO e 1º FPB, e 

desenvólvese de xeito interdisciplinar nas sesións de clase e en varios 

obradoiros impartidos polas educadoras de QUÉROTE +.   

 

 PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE LGTBIFOBIA 

Neste ámbito de actuación específico, hai que incluír o PLAN PROXECTA 

QUÉROTE+, mencionado no punto anterior. Pero tamén cómpre engadir certas 

intervencións educativas específicas que foron acometidas durante os cursos 

anteriores, pero que se programan habitualmente dun ano para outro e que 

tamén se repetirán no ano académico 2019/20. Destaca neste sentido, a charla-

coloquio con persoas que militan en organizacións LGTBI. Cabe mencionar, 

especialmente, as charlas-coloquio nas que participan alumnos ou ex-alumnos 

transexuais e homosexuais do centro. Particularmente, estas actividades 

favorecen unha comprensión cognitivo-afectiva das problemáticas específicas 



das persoas transexuais e homosexuais na nosa sociedade rexida polos valores 

patriarcais. 

 

5. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN NOS SEGUINTES ÁMBITOS 

 

 ORGANIZACIÓN DO CENTRO 

As liñas de actuación que derivan do PLAN DE IGUALDADE serán 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 do ámbito científico teñen pensado 

organizar polo día da Muller e a Nena na Ciencia (11 de febreiro) unha charla 

con investigadoras para fomentar vocacións científicas entre as alumnas. 

Tamén hai a intención de organizar unha exposición de pósters con biografías 

de mulleres científicas (destinada ao alumnado de Cultura Científica de 1º de 

BACH) co obxectivo de coñecer referentes femininos na ciencia. As datas da 

exposición serían similares á actividade anterior, entre o 11 de febreiro e o 8 de 

marzo.  

O Departamento de Lingua Galega e Literatura manterá para este ano 

académico unha serie de actividades específicas encamiñadas á promoción da 

igualdade na liña de suprimir os estereotipos de xénero na transmisión dos 

saberes académicos. Por exemplo, no curso 2018/19 o alumnado coñeceu a 

figura de Avelina Valladares, poeta e música estradense. O alumnado leu 

poemas en clase e tamén na biblioteca con motivo do Día das Bibliotecas 

Escolares. Alumnos e alumnas de 1º ESO fixeron un recital das poesías da poeta 

de Vilancosta. Na mesma liña de traballo de concienciación e visibilización das 

mulleres, celebrouse unha charla concerto de Isabel Rei Samartím, dirixida ao 

alumnado de 4º ESO e 1º Bach. O departamento de Lingua e literatura galega 

organizou unha actividade, que tuvo lugar o 15 de xaneiro, para dar a coñecer a 

figura de Avelina Valladares. A actividade, que forma parte do proxecto “Coñece 

a túa contorna” correu a cargo de Isabel Rei Samartim, guitarrista estradense 

estudosa da obra dos Valladares. O acto estivo dividido en dúas partes: unha 

parte musical na que Isabel Rei Samartim interpretou composicións de Avelina 

Valladares e doutra parte na que falou de tres mulleres galegas: Avelina 

Valladares (en maior medida), Rosalía de Castro e Paz Armesto. 

 

 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 ocorre o mesmo 

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

alumnos os que maioritariamente dispoñen das pistas polideportivas durante 

os recreos e tamén son os estudantes os que fan uso dos equipos informáticos 



na biblioteca escolar, por exemplo. Así pois, 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 de Carpintaría e Moble, Electromecánica de Vehículos e Sistemas 

Microinformáticos e de Rede hai alumnas que asisten ás clases xunto aos seus 

compañeiros. Noutros ciclos as clases son practicamente paritarias, caso de 

Administración e Finanzas, ou contan maioritariamente con mulleres entre as 

súas alumnas, por exemplo, Servizos Administrativos. Sen embargo, hai outros 

ciclos nos que a presenza de mulleres é practicamente anecdótica. 

 

 

 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 

moitas das intervencións que se levan a cabo coa participación de entidades 

asociativas e institucións públicas son planificadas e programadas dende esta 

instancia de coordinación. (Véxase, por exemplo OBRADOIRO PREVENCIÓN 

VIOLENCIA SEXUAL). 

 

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.  


