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INFORMAR.
Dende a Subdirección Xeral de Educación e Formación Profesional e Innovación
Educativa, indícase a obriga de elaborar o Plan de Igualdade do centro. Crearase
unha Comisión de Igualdade e presentarase por escrito unha proposta de
actuacións no centro.
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Carballada
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Pimentel
Carmen MartínEsperanza Pérez
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Director
Coordinadora Igualdade
Xefa Departamento de
Orientación

1- INTRODUCIÓN
As sociedades actuais conceden gran importancia á educación que recibe a súa
mocidade, na convicción de que dela dependen tanto o benestar individual coma
o colectivo.
A educación é o medio máis axeitado para construír a súa personalidade,
desenvolver ao máximo as súas capacidades conformar a propia identidade
persoal e configurar a súa comprensión da realidade, integrando a dimensión
cognoscitiva, a afectiva e a axiolóxica. Para a sociedade, a educación é o medio
de transmitir e renovar a cultura e o acervo de coñecementos e valores que a
sustentan para fomentala convivencia democrática e o respecto ás diferenzas
individuais, de promover a solidariedade e evitar a discriminación, co obxectivo
fundamental de acadar a cohesión social. Ademais, a educación é o medio máis
axeitado para garantir o exercicio da cidadanía democrática, responsable, libre e
crítica, que resulta indispensable para a construción de sociedades
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avanzadas, dinámicas e xustas. Por ese motivo, unha boa educación é a maior
riqueza e é o principal recurso dun país e dos seus cidadáns.
O sistema educativo é un dos ámbitos que dispón de maior regulación en materia
de políticas de igualdade entre mulleres e homes. Son numerosas as normativas,
recomendacións, plans, etc. que lle instan a traballar de maneira activa para
acadar un modelo coeducativo que eduque e forme no desenvolvemento integral
da persoas, ao marxe dos estereotipos e roles en función do sexo e rexeitando
todo tipo de discriminación e violencia. Isto, débese a que, aínda as normas
sociais e os valores no relativo a mulleres, homes, e os roles e estereotipos de
xénero aos que se lle asocian (e que se atopan na raíz das desigualdade por
razón de xénero que se producen) están presentes e se transmiten en calquera
ámbito da vida.
No IES Macías o Namorado realízanse actividades, dirixidas a todo o alumnado,
nas seguintes datas:
-

25 de novembro
8 de marzo
Celebración LGBTI, no mes de maio, durante unha sesión lectiva.
Actividade promovida polo equipo da biblioteca.

Pola súa banda o departamento de Orientación promociona unha orientación
laboral e profesional libre de estereotipos de xénero, mediante charlas
informativas a cargo de persoal profesional especializado. Educación afectivo
sexual integral para o alumnado de 3º de ESO con obradoiros periódicos-anuais
por parte da asociación QUÉROTE. Taller para 4º de ESO de educación sexual
relacionado coas materias que cursan.
Os contratos programa sempre están enfocados cara a igualdade e a non
violencia.
Dende a biblioteca promóvense actividades nas que se inclúen as mulleres
relevantes en cada ámbito do saber a través da Literatura Galega e Castelá.

3

PLAN DE IGUALDADE

Tamén no curso 2018-19 o alumnado participou en obradoiros ofertados pola
Fundación Camilo José Cela, dentro da exposición “Libertas”, que trata sobre a
igualdade en todos os ámbitos. “Autoconcepto e xestión das emocións”, “Todxs
somos diversos”, “Educando en liberdade”. Impartidos pola asociación ALAS de
A Coruña.

2- CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA
A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece o seguinte:
“Artículo 1. Principios.
El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la
Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos
en ella, se inspira en los siguientes principios:
a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente
de sus condiciones y circunstancias
b) b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión
educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar
cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que
actúe como elemento compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se
deriven de cualquier tipo de discapacidad.”
“Artículo 2. Fines.
1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes
fines:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad
de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
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c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos
y la resolución pacífica de los mismos.”
O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da
formación profesional do sistema educativo de Galicia determina no seu artigo
3.2 que a formación profesional fomentará a igualdade efectiva de oportunidades
entre homes e mulleres para accederen a unha formación que permita calquera
tipo de opcións profesionais, así como o seu exercicio.
Lexislación de referencia en materia de igualdade:
Normativa estatal
Constitución española de 1978
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación
profesional Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección
integral contra a violencia de xénero.
Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e
homes Normativa autonómica.
Lei orgánica 6/1981, do 6 de abril, de estatuto de autonomía para Galicia.
Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de igualdade.
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral
da violencia de xénero.
Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de
lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.
Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
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.
Ref_normativos_I Plan Igualdade Centros_CA Galicia.docx
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VII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade H_M_marzo2017
2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE IGUALDADE
A loita para achegarse á igualdade real entre mulleres e homes é un concepto
no que toda a cidadanía debe ser partícipe, pois é de xustiza social.
Desde un punto de vista lexislativo, pódese dividir en cinco niveis, sendo o
internacional, o europeo, o estatal, o galego e o noso centro.
No nivel internacional, sinálase 1975 como o punto de partida das políticas a
favor da igualdade entre mulleres e homes. A ONU declarouno como Ano
Internacional da Muller e asentouno coa realización da I Conferencia Mundial
sobre a Muller na Cidade de México, un fito histórico que marcou a creación de
oficinas dedicadas ás mulleres por parte da ONU. A este feito importante
seguiron estoutros fitos:
No 1979 celébrase a Convención sobre a Eliminación de todas as formas de
Violencia contra as Mulleres, onde se aprobou unha declaración que resultou un
punto de partida na aplicación de políticas contra a violencia de xénero.
En 1993 aprobouse a Declaración sobre a eliminación da Violencia contra a
muller onde se define a violencia contra a muller como todo acto de violencia
baseado na pertenza ao sexo feminino que teña ou poida ter como resultado un
dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a muller (...). (Art. 1).
No 1995 celebrouse a IV Conferencia Mundial sobre a Muller, na cal se aprobou
a Declaración e Plataforma de acción de Beijing. Logo deste encontro o
mainstreaming ou transversalidade de xénero converteuse no modelo a seguir
para todos os estados, o que favoreceu que a perspectiva de xénero estivese
cada vez máis presente nas políticas públicas.
A nivel europeo, un dos principios básicos nos cales se basea a Unión Europea
é a igualdade, recollida no artigo 2 e 3.3 do Tratado da Unión Europea (1992) e
na Carta Fundamental dos dereitos da Unión Europea (2000), que recolle o
seguinte no artigo 21: Prohíbese toda discriminación, e en particular a exercida
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por razón de sexo, raza, cor, orixes étnicas ou sociais, características xenéticas,
lingua, relixión ou conviccións (...).
Para facer efectiva esta igualdade, a Unión Europea puxo en marcha unha serie
de organismos:
No 2006 constituíuse o Instituto Europeo de Igualdade de Xénero, cuxo obxectivo
principal é fomentar a igualdade de xénero a todos os niveis políticos,
introducindo así o mainstreaming de xénero.
No ano 2010 a Unión Europea aproba A Carta da muller, promovendo así a
igualdade entre homes e mulleres en todo o mundo.
Agora mesmo están en funcionamento o Compromiso estratéxico para a
igualdade de xénero (2016-2019) que promove a incorporación da muller ao
mercado laboral e a súa independencia económica, a redución das as fendas
económicas entre homes e mulleres, a loita contra a violencia de xénero e a
promoción da igualdade de dereitos en Europa e en todo o mundo.
Pódese consultar tamén a Estrategia de Igualdad de Género 2018-2023, onde o
Consello de Europa marcou as liñas estratéxicas que cómpre abordar na UE nos
próximos anos.
Por outra banda, o ingreso de España no 1986 supuxo un impulso para as
políticas de igualdade, coa aprobación de leis e plans e coa creación de
organismos específicos para promover a igualdade entre homes e mulleres.
Algúns fitos importantes foron os seguintes:
No ano 1983 creouse en Madrid o Instituto de la Mujer. Hoxe coñécese como
Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades (IMIO).
En 1985 modificouse o Código penal para despenalizar a interrupción voluntaria
do embarazo en determinados supostos.
En 1989 ampliouse o permiso de maternidade/paternidade a 16 semanas.
En 2004 apróbase a Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de
protección integral contra a violencia de xénero. Ao tratarse dun proxecto integral
introducía a perspectiva de xénero en todos os ámbitos: educativo, social,
económico e xudicial, coa creación de xulgados específicos para o tratamento
da violencia de xénero.
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En 2005, a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación introduciu a
coeducación como obxectivo estratéxico. Tamén neste ano, aprobouse a lei do
matrimonio entre persoas do mesmo sexo.
En 2007 aprobouse a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade
efectiva entre mulleres e homes.
En 2017 o Estado español aprobou un documento de medidas que denominou
Pacto de Estado contra la violencia de género.
Ao longo de todo este período fóronse sucedendo distintos programas integrais,
o que se coñece como plans estratéxicos, para conseguir a igualdade de
oportunidades. Neste momento está en proceso de aprobación o Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2018-2021), que ten como
obxectivos reducir as desigualdades existentes entre homes e mulleres en todos
os ámbitos, erradicar a violencia de xénero e propiciar o empoderamento político
e económico das mulleres entre outros.
Pola súa banda, a Xunta de Galicia comezou a súa andaina a prol da igualdade
coa creación no 1993 do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home
e da Muller (SGPIHM), o cal pasou a denominarse despois como Servizo Galego
de Igualdade (SGI), e hoxe quedou integrado dentro da actual Secretaría Xeral
de Igualdade da Vicepresidencia da Xunta de Galicia. Algúns fitos que podemos
na historia recente son os seguintes:
En 2007 aprobouse a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o
tratamento integral da violencia de xénero. A raíz desta lei naceu o Observatorio
Galego de Violencia de Xénero, do cal depende a Comisión Asesora de
Publicidade non Sexista.
Tamén en 2007 creouse a Unidade de Muller e Ciencia, un órgano que busca
desenvolver iniciativas igualitarias nas carreiras científicas.
En 2015 apróbase o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de
Galicia en materia de igualdade. Neste documento compiláronse as disposicións
normativas anteriores para mellorar o seu tratamento (ex. introduciu a trata de
persoas como casos de violencia de xénero).
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En 2017, a Xunta de Galicia aprobou un documento decisivo para favorecer a
capacitación en materia de igualdade do persoal que está ao servizo das
Administracións públicas: 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. Con
este decreto a Administración autonómica asegurará que o persoal que está ao
seu servizo coñece os instrumentos que debe empregar para participar do
proceso de actualización das administracións no proceso de transversalidade de
xénero. O Decreto 70/2017 complétase coa Orde do 12 de Abril de 2019 pola
que se establece o procedemento de recoñecemento e validación da formación
en igualdade.
En 2019 a CEUFP aproba unha instrución para que os centros de infantil,
primaria, secundaria e FP elaboren o Plan de igualdade (ex. CIFP que teñen a
súa propia regulación).
Fóra do plano legal, cómpre ter en conta os seguintes documentos estratéxicos
onde se recollen as liñas de acción prioritarias do Goberno galego. Ademais das
medidas que propoñen, son de especial interese as análises e os datos que
revelan sobre o estado da cuestión da igualdade:
VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres
e homes 2017-2020.
Plan galego de conciliación e corresponsabilidade 2018-2021.
I Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 20162020 (do que falaremos con atención no último módulo).
Así pois, un quinto nivel sería a elaboración do Plan de Igualdade en cada centro
escolar da Comunidade Autónoma de Galicia.
Baseándonos no obxectivo recollido no VII Plan Estratéxico de Galicia para a
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes (2017-2020), débese
impulsar o cambio de valores, actitudes, roles e estereotipos que sustentan a
desigualdade de xénero a través dun modelo educativo que promova a equidade
entre mulleres e homes en todas as súas dimensións. A área estratéxica 1
refírese á igualdade na educación e nos valores.
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Polo tanto, a igualdade é un elemento transversal, pois sempre debe estar
presente na actividade educativa.
Ademais, debemos ser partícipes da construción dunha sociedade na que
mulleres e homes sexan iguais empregando a educación como medio para
combater todas as formas de discriminación.
Do mesmo xeito, o documento recolle o obxectivo da “violencia 0 nas aulas e
na sociedade”. Así pois, resulta imprescindible a sensibilización e a
concienciación na comunidade educativa do problema da violencia de xénero na
nosa sociedade e a loita pola súa total desaparición.
Polo que se refire á inclusión e integración da diversidade, a educación serve
para a aceptación da diversidade sexual e a integración plena de todas as
persoas na comunidade educativa e na sociedade sen que inflúa a súa opción
afectiva ou sexual.
E, asumindo, o compromiso da Xunta de Galicia co Pacto de Estado contra a
violencia de xénero que se desenvolve a través de acordos de colaboración para
por en marcha actuacións específicas en eidos como o da educación, entre
outros e, en particular, o acordo de colaboración entre Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería
de Educación, Universidade e Formación Profesional asinado con data 22 de
febreiro de 2019, onde ese establecen entre a súas medidas a mellora de plans
de igualdade nos IES; propoñemos como principios orientadores do IES Macías
O Namorado para a elaboración do plan así como os que orientan os seguintes
contidos:
Os principios orientadores para o deseño do plan de igualdade no noso centro
recollen:
-

A adecuación e respecto á normativa aplicable no ámbito nacional e
autonómico en materias de educación e igualdade.

-

O coñecemento das actuacións básicas levadas a cabo polas distintas
administracións con competencias en materias de educación e igualdade
nas comunidades autónomas onde se están a implantar os planes de
igualdade.
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-

O carácter de continuidade das actuacións e espírito integrador das
mesmas.

-

O modelo de educación en igualdade adaptarase ás necesidades reais
do noso centro educativo e obedecerá a criterios de eficiencia.

-

A avaliación e seguimento do Plan de Igualdade.

Deste xeito, os principios orientadores dos contidos do Plan de Igualdade son :
-

A igualdade entre mulleres e homes.

-

A non discriminación.

-

O respecto dos dereitos e liberdades fundamentais de mulleres e homes.

-

O empoderamento.

-

A transversalidade das actuacións que contempla o plan de Igualdade.

-

A educación en e para a diversidade.

-

A participación de toda a comunidade educativa (persoal do centro,
docente e non docente e alumnado e comunidade onde está inscrito)

-

A corresponsabilidade.

-

O uso da linguaxe e materiais curriculares non sexistas e inclusivos.

-

A resolución pacífica de conflitos.

Dos principios orientadores do contido despréndense un conxunto de eixos a
analizar:
-

Actitudes e valores.

-

Uso non sexista da linguaxe.

-

Uso de espazos e tempos.

-

Materiais Curriculares de Educación en Igualdade.

-

Prevención e detección de situacións de violencia de xénero.

2.2 ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO
-

ANÁLISE XERAL DA SITUACIÓN DE PARTIDA
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A análise da situación do centro establecese como unha acción sensibilizadora en
si mesma. Considerase dende a Comisión de Igualdade que é importante facela
a través de axentes externos posto que empodera o noso labor, asemade, a
asignación de recursos materiais e humanos ás planificacións do equipo a
identifican como realmente relevante na práctica do centro e nos obxectivos da
Concellería de Educación.
Con todo é necesario por parte desta comisión considerar que a avaliación inicial
do centro vai en paralelo ás actividades de sensibilización desenvolvidas ata o
momento, así como das futuras. A análise do centro dános as pautas para propor
melloras e establecer prioridades establecendo puntos fortes e débiles e
propostas de actividades a desenvolver.
As cuestións a analizar son as seguintes:
Linguaxe: se ben o tema do uso non sexista da linguaxe sempre é polémico pola
cantidade de reticencias amosadas, todas as persoas con formación en igualdade
saben da súa importancia, e establécese como o primeiro paso para traballar a
igualdade no noso centro.
Nun primeiro momento centrarase na utilización da linguaxe escrita no centro.
Aquela que se poida analizar cunha simple observación dos letreiros expostos, as
comunicacións internas, etc.
Nun segundo nivel de análise centrarémonos nos documentos oficiais do centro.
A observación do uso non sexista da linguaxe en todos os documentos escritos
do centro. Programación Xeral Anual, Proxectos, Memorias, Informes, Plans, etc.
O terceiro nivel ocúpao a Linguaxe Oral. Sendo este máis difícil posto que a
linguaxe oral é máis dinámica que a linguaxe escrita e ten menos posibilidade de
revisión. Ao ser máis espontáneo ten máis posibilidades de erro. Debido a isto
centraremos a nosa análise do uso oral do rexistro formal do profesorado:
reunións, claustro, actos públicos. E no rexistro informal, nas comunicación cotiás
no centro. Centrándose no persoal docente e non docente porque todas as
persoas que traballan no centro dan unha imaxe determinada do centro.
Celebracións puntuais. Anotaranse as actividades desenvolvidas no centro: 8
de marzo, Día internacional das mulleres, 25 de novembro, Día internacional
contra a violencia cara ás mulleres, ou 17 de maio, Día internacional contra a
12
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homofobia, transfobia e bifobia. Así como das recollidas no calendario escolar, Día
do Libro, Día da Paz.. para tentar observar se tamén se inclúe a perspectiva de
xénero.
Accións concretas. É importante sinalar estas actuacións porque son
significativas para o alumnado aínda que non formen parte dunha acción
sistemática e globalizada no centro. O coñecemento das persoas que traballan,
dende a súa parcela, por unha educación para a igualdade é, ademais, básico
para crear alianzas. Preguntarémonos se se realizan exposicións con perspectiva
de xénero, talleres externos dende algunha materia ou dende as titorías se
abordan aspectos de igualdade ou prevención da violencia de xénero, unidades
didácticas concretas que se enmarcan nas programacións de aula dentro de
módulos concretos. Accións individuais no uso non sexista da linguaxe,
visibilización do labor das mulleres de maneira explícita, etc.
Deste xeito a análise do noso centro permitirá ser conscientes das fortalezas e
debilidades do centro en materia de igualdade e facer visible en toda a
comunidade educativa a necesidade de cambios.

Datos cuantitativos
Como datos cuantitativos de partida a nivel de matrícula atopámonos que as
estatísticas de matrícula, a día 14/01/2020 reflicten os seguintes datos, por
ensinanzas:
ALUMNADO ESO
Ensinanza

Mulleres

Homes

Total

1º ESO

22

16

38

2º ESO

27

12

39

3º ESO

19

17

36

4º ESO

15

14

29

Total

83

59

142
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ALIUMNADO BACHARELATO
Ensinanza

Mulleres

Homes

Total

1º Bach - Ciencias

11

9

22

1º Bach - CC SS

8

7

15

1º Bach - Humanístico

4

0

4

2º Bach - Ciencias

13

9

22

2º Bach - CC SS

15

8

23

2º Bach - Humanístico

9

2

11

60

3
5

97

Total

CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
Ensinanza

Mulleres

Homes

Total

1º

14

9

23

2º

13

16

29

27

25

52

Total

CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA
Ensinanza

Mulleres

Homes

Total

1º

2

4

6

2º

3

3

6

Total

5

7

12

CM INSTALACIÓNS ELECTROTÉCNICAS
Ensinanza

Mulleres

Homes

Total

1º

0

11

11

2º

0

8

8

0

19

19

Total
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CS ROBÓTICA E AUTOMÁTICA INDUSTRIAL
Ensinanza

Mulleres

Homes

Total

1º

0

22

22

2º

1

11

12

1

33

34

Total

CB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
Ensinanza

Mulleres

Homes

Total

1º

6

4

10

2º

4

4

8

Total

10

8
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CB ELECTRÓNICA
Ensinanza

Mulleres

Homes

Total

1º

0

15

15

2º

1

22

23

1

37

38

Total

TOTAL ALUMNADO IES MACÍAS O NAMORADO
Centro
IES Macías o Namorado

Mulleres

Homes
187

Total
223

410
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CLAUSTRO
O Claustro do IES Macías o Namorado conta, a data revisada do 10/01/2020 co
seguinte profesorado exercendo nesa data.
Departamento de Orientación

Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
2

Total
1

3

Departamento de Formación e Orientación Laboral
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
1

Total
0

1

Departamento de Administración
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
9

Total
0

9

Departamento de Electricidade
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
3

Total
7

10

Departamento de Ciencias Naturais
Centro
IES Macías o Namorado

Mulleres

Homes
2

Total
0

2
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Departamento de Debuxo
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
0

Total
1

1

Departamento de Economía
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
1

Total
0

1

Departamento de Educación Física
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
1

Total
1

2

Departamento de Filosofía
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
0

Total
1

1

Departamento de Física e Química
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
0

Total
2

2

Departamento de Francés
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
2

Total
0

2

Departamento de Inglés
Centro
IES Macías o Namorado

Mulleres

Homes
2

Total
1

3
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Departamento de Latín
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
0

Total
1

1

Departamento de Lingua Castelá
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
1

Total
2

3

Departamento de Lingua Galega
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
1

Total
2

3

Departamento de Matemáticas
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
3

Total
0

3

Departamento de Música
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
1

Total
0

1

Departamento de Relixión
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
1

Total
0

1

Departamento de Tecnoloxía
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
1

Total
2

3

Departamento de Xeografía e Historia
Centro
IES Macías o Namorado

Mulleres

Homes
3

Total
0

3
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Departamento de Dinamización da Lingua Galega
Centro

Mulleres

IES Macías o Namorado

Homes
8

Total
3

11

TOTAL CLAUSTRO IES MACÍAS O NAMORADO (REVISIÓN 14-01-2020)
Centro
IES Macías o Namorado

Mulleres

Homes
34

Total
20

54

Se nos centramos nos cargos no IES Macías o Namorado, atopámonos co seguinte
organigrama:
Dirección do IES Macías o Namorado
D. José Luis Carballada Carballada
Xefatura de estudos
Severino Castro Barreiro
Vicedirección
Mercedes Gamardo Pimentel
Secretaría
Pedro Expósito León
Xefatura de departamento Administración
Carmen Vázquez Vázquez
Xefatura de departamento Debuxo
Manuel de la Rosa Pérez
Xefatura de departamento Ciencias Naturais
Isabel Brañas Abad
Xefatura de departamento Economía
María José Fojo Pérez
Xefatura de departamento Educación física
Nuria Solla Bértolo
Xefatura de departamento Electricidade e electrónica
Xosé Manuel López Gato
Xefatura de departamento Filosofía
José David Espasandín García
Xefatura de departamento Física e química
José García Rey
Xefatura de departamento Formación Orientación Laboral
Laura Silva Teijeiro
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Xefatura de departamento Formación en Centros de Traballo
Pilar Saqués Pereira
Xefatura de departamento Francés
Rosa Enríquez Noya
Xefatura de departamento Inglés
María García García
Xefatura de departamento Latín
Pedro Marcelo Expósito León
Xefatura de departamento Lingua castelá
Lourdes Lema Porteiro
Xefatura de departamento Lingua galega
Isabel Mouriño Botana
Xefatura de departamento Matemáticas
Rosa Lueiro Francos
Xefatura de departamento Música
Cristina Espiñeira Precedo
Xefatura de departamento Orientación
María del Carmen Mantín-Esperanza
Xefatura de departamento Relixión
María Victoria Montes Pérez
Xefatura de departamento Tecnoloxía
José Golpe Estévez
Xefatura de departamento Xeografía e Historia
María Carmen Abril Banet
Xefatura de departamento de Dinamización da Lingua Galega
Matilde Pena González

PERSOAL NON DOCENTE
IES Macías o Namorado
Persoal non docente

Mulleres

Homes
6

Total
0

6
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Análise DAFO
Identificar as fortalezas, debilidades, ameazas e oportunidades do centro
relacionadas coa igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de
xénero.

Cuestións internas
Fortalezas

Debilidades

§

Aínda que non forman parte dunha acción sistemática,
existen actuacións para a igualdade no centro.

§

A linguaxe inclusiva non está na totalidade dos documentos
do centro.

§

Abórdanse a educación en emocións, a
corresponsabilidade, os estereotipos e a orientación
académica de forma non sistematizada nos distintos
cursos e ciclos ofertados.

§

Falta dunha imaxe coeducativa da web do centro:Linguaxe,
difusión das actividades, sección específica, logo ou imaxe
identificativa.

§

Desenvólvense actuacións de forma intermitente no
centro a través do Equipo de Dinamización e
Normalización Lingüística.

§

Non existe en todos os departamentos unha análise dos
libros de textos ou materiais escritos e audiovisuais que
revisen a linguaxe, imaxes, presenza ou ausencia de
mulleres nos diferentes sectores profesionais.

§

. As actividades puntuais 25N, 8M están sistematizadas no
centro.

§

Non existen accións sistematizadas para ofrecer imaxes de
diversidade sexual,división sexual do traballo con imaxes
estereotipadas das profesións.

§

Dende a Biblioteca lévanse a cabo accións
promotoras da igualdade.

§

A linguaxe oral non sexista do profesorado non está
xeneralizada nos contextos formais como claustros,
avaliacións, concello social e actos públicos en xeral.

§

Dende os departamentos teñense presentado referentes
femininos ao alumnado nalgunha ocasión.

§

Non existe ningún plan formativo en materiade
igualdade no centro.

§

O equipo directivo ten presenza feminina.

§

Non existe persoal formado en igualdade e liberado en
horario.

§

O equipo directivo apoia e manifesta o seu compromisona
implantación de medidas.

§

Se levan a cabo actividades puntuais que involucran a
gran numero de profesorado e alumnado. Así como a
axentes externos. Por exemplo, “O roteiro rosaliano”

§
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Cuestións externas

Oportunidades

Ameazas

§

En Padrón existe unha Asociación de Mulleres pol
Igualdade a nivel Concello que nos aporta información
e podería aportar recursos ao centro.

§

Non existen recursos económicos externos que
poidan facilitar o desenvolvemento de actuacións.

§

Dende a Dirección Xedral de Educación e FP estase
formazando a actuación e a posta en marcha de
medidas, o que induce a pensar que poderán ter
continuidade e recoñecemento co tempo.

§

O centro non ten AMPA para promover actividades de
igualdade.

§

O Concello de Padrón, mediante a Concellalía de Cultura §
promove actividades de igualdade nas que nos fai
partícipes.

§

§

§

A Fundación Camilo José Cela de Iria-Padrón, promove
actividades de igualdade nas que nos fai partícipes.

§

O Instituto de Mediación de Ribeira (IMER), promove
obradoiros de asesoramento en igualdade co cal
colaboramos para impartir ao noso alumnado.

§

Falta de concienciación en igualdade por parte dos
habitantes do concello.

Falta de recoñecemento dun horario específico
para o persoal docente por parte da Dirección
Xeral de Educación e FP

§

§

Para poder entender cal é a realidade do noso centro con respecto á igualdade,
elaboramos unhas enquisas para todo o alumnado, profesorado e persoal non
docente coa finalidade de mellorar as diferentes situacións (Ver anexo).

Nada
Os meus profesores/as cando falan, ao dirixirse
a nós nomean os dous sexos.

8%
si

Na aula,á hora de elexir asento, acostumas
sentar en función do sexo, rapazas por un lado e
rapaces polo outro?
Obteñen mellores resultados académicos
Xerán máis conflitos

Pouco

Bastante
28%

39%

Moito
25%

non

34%
66%
Alumnos
Alumnas
Indiferente
6%
32%
61%
Alumnos
Alumnas
Indiferente
50%
4%
47%

Resultados da enquisa ao alumnado

22

PLAN DE IGUALDADE

GRÁFICO
120%

Título del eje

100%

100%

80%

66%

61%

60%
40%
20%

50% 47%

39%
28% 25%
8%

0%
Os meus
profesores/as
cando falan,
ao dirixirse a
nós nomean
os dous sexos.
Nada
Pouco
Bastante
Moito

34%

0%0%

32%
000

Na aula,á hora
de elexir
asento,
acostumas
sentar en
función do
sexo, rapazas
por un lado e
rapaces polo
outro?
si
Non

6%

000

Obteñen
mellores
resultados
académicos

4%
Xerán máis
conflitos

Alumnos
Alumnas
Indiferente

A primeira cuestión en canto ao emprego da linguaxe inclusiva, observamos que a
meirande parte do alumnado considera que o profesorado nomean a ambos sexos
ao se dirixir a eles.
Por outra banda, non observamos unha división rapazas/rapaces á hora de escoller
sitio na aula. Tampouco encontramos grandes diferenzas en canto aos resultados
académicos.
Con todo, aínda que preto da metade do alumnado considere que os conflitos non
teñan que ver co xénero, a outra metade considera que son os rapaces os máis
conflitivos.
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Enquisa

Nada %

Pouco %

Bastante %

Moito %

1.- Coñeces a instrucción do 6 de setembro de
2019 da Dirección Xeral de educación (a cal se
enviou por correo)

23%

23%

37%

17%

2.- Fomentas a igualdade no centro ( se
observas, escoitas … tratos desiguais entre o
alumnado cando vas polos corredores,
patios… faslle unha chamada de atención)

0%

6%

29%

66%

3.- Empregas a linguaxe oral inclusiva no
centro (gardas, nas relacións cos demais
profesores/as…)

0%

26%

49%

26%

4.- Preocúpaste, para que na túa aula, non se
produzan desigualdades (de sexo, xénero,
identidade de xénero ou orientación sexual, e
se é o caso advirtes o alumnado)

0%

3%

6%

91%

5.- Empregas a linguaxe oral inclusiva na aula.

0%

20%

51%

29%

6.- Empregas a linguaxe escrita inclusiva na
elaboración das programacións.

0%

17%

46%

37%

7.- Empregas a linguaxe escrita na elaboración
de exames, exercicios…

0%

23%

40%

37%

8.- Corrixes o alumnado na súa expresión
escrita, en exames, traballos…,se non
emprega a linguaxe inclusiva

11%

40%

31%

17%

9.- Empregas material na túa práctica docente
para incluír ás mulleres relevantes en cada
ámbito do saber.

14%

26%

29%

31%

10.- Participas nas actividades do centro sobre
a igualdade.

14%

23%

37%

26%

Resultados da enquisa ao profesorado
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Título del gráfico
100%

91%

90%
80%
70%

66%

60%
49%

50%
40%

40%
30%
20%

23%

23%

26%
23% 23%
20%
17%

37%

31%
29%

29%

26%
17%

31%
26%

29%

17%

11%

10%
0%

26%

37%

51%
46%
40%

6%
0%0%0%0%0%0%
Nada %

3%
Pouco %

6%

Bastante %

Moito %

1.- Coñeces a instrucción do 6 de setembro de 2019 da Dirección Xeral de educación (a cal se enviou
por correo)
2.- Fomentas a igualdade no centro (se observas, escoitas … tratos desiguais entre o alumnado cando
vas polos corredores, patios… faslle unha chamada de atención)
3.- Empregas a linguaxe oral inclusiva no centro (gardas, nas relacións cos demais profesores/as…)
4.- Preocúpaste, para que na túa aula, non se produzan desigualdades (de sexo, xénero, identidade de
xénero ou orientación sexual, e se é o caso advirtes o alumnado)
5.- Empregas a linguaxe oral inclusiva na aula.
6.- Empregas a linguaxe escrita inclusiva na elaboración das programacións.
7.- Empregas a linguaxe escrita na elaboración de exames, exercicios…
8.- Corrixes o alumnado na súa expresión escrita, en exames, traballos…,se non emprega a linguaxe
inclusiva
9.- Empregas material na túa práctica docente para incluír ás mulleres relevantes en cada ámbito do
saber.
10.- Participas nas actividades do centro sobre a igualdade.
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3- OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN DE IGUALDADE
-

Promover a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

-

Prever en casos de violencia de xénero.

-

Promover o respecto pola diversidade afectivo sexual.

-

Prever, detectar e intervir en casos de LGTBIfobia.

4- ACTIVIDADES A DESENVOLVER E TEMPORALIZACIÓN
Cronograma de actividades
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ACTUACIÓN

OBXECTIVOS

ACTIVIDADES

RESPONSABLES
COORDINACIÓN E
PARTICIPANTES

ORZAMENTOS
RECURSOS

MEDICIÓN/
INDICADOR

CRONOGRAMA DAS
ACTUACIÓNS

Promoción da
linguaxe inclusiva
nas dinámicas
educativas de
centro.

1.Concienciar
á
Comunidade
Educativa sobre o
emprego
da
linguaxe inclusiva.

A1.1 Elaboración de
carteis
informativos.
A1.2 Taboleiro da
igualdade.
A1.3 Semáforo da
igualdade.

.Equipo directivo.
.Departamento de
Orientación.
.Comisión de
igualdade.

Impresións
Paneis
Cartelaría

Consecución de
obxectivos
Elaboráronse
carteis si/non
Grao de
realización de
actuacións
previstas
Nº de carteis
elaborados
Grao de
satisfacción
Consecución de
obxectivos
Revisouse a
documentación
S/N
Grao de
realización de
actuacións
previstas

Ao longo do curso

2.Empregar
a A2.Revisar a
linguaxe inclusiva documentación
na elaboración de escrita do centro.
escritos do centro.

. Equipo directivo.
.Departamento de
Orientación.
.Comisión de
igualdade.

Ao longo do curso
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3.Empregar a
linguaxe inclusiva
na comunicación
oral entre
profesorado,
alumnado e
persoal non
docente.

A3.1 Elaborar un
glosario sobre a
linguaxe inclusiva
A3.2.- Elaboración
de enquisas para
profesorado e
alumnado en canto
ao emprego da
linguaxe inclusiva

. Equipo directivo.
.Departamento de
Orientación.
.Comisión de
igualdade.

4.Crear un espazo
web para facilitar
o traballo en rede
así como a difusión
de boas prácticas
educativas.

A4. Creación e
posta en marcha
dun espazo virtual
na páxina web do
centro.

. Equipo directivo.
.Departamento de
Orientación.
.Comisión de
igualdade.

Nº e tipo de
documentos
revisados
Grao de
satisfacción
Consecución de
obxectivos
Elaborouse
glosario e
enquisas S/N
Grao de
realización de
actuacións
previstas
Nº de enquisas
Grao de
satisfacción
Consecución de
obxectivos
Creouse un
espazo na web
S/N
Grao de
realización de
actuacións
previstas
Nº de arquivos
adxuntos
Grao de
satisfacción

A3.1 Decembro
A3.2 Decembro e
Xuño

Ao longo do curso
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Educación na
diversidade para
unhas relacións
afectivas e
sexuais saudables
e respectuosas.

5.Concienciar o
alumnado para
unha educación
sexual sá.

Promoción dun
proxecto vital
libre de
estereotipos.

6.Proporcionar
modelos
profesionais vitais
e diversos que
rompan cos roles
de xénero e

A5.1 Charla
informativa para
todo o alumnado
do centro.
A5.2 Obradoiro da
igualdade para
alumnado da ESO
A5.3 Obradoiro de
fotografía.
A5.4 Obradoiro
afectivo-sexual
para alumnado.
A5.5 Caixa do
correo.
A5.6
Representación
teatral coa
temática de
igualdade de
xénero (contratos
programa)
A5.7 Obradoiro
Afectivo-Sexual
para 4º ESO.
A6.1 Acto do 25N.
A6.2 Obra de teatro
“Un berro na
escuridade”.

. Equipo directivo.
.Departamento de
Orientación.
.Comisión de
igualdade.

A5.1. 204 euros
A5.2. 350 euros
A5.3. 400 euros
A5.6 200 euors

.Comisión de
igualdade
.Todo o alumnado do
centro

. Equipo directivo.
.Departamento de
Orientación.
.Comisión de
igualdade.

Cartelaría
Papelería
A6.4. Panel
serigrafiado: 212
euros.

Consecución de
obxectivos
Actividades
realizadas S/N
Grao de
realización de
actuacións
previstas
Nº de actividades
realizadas
Grao de
satisfacción

A5.1 Decembro
A5.2 Xaneiro
A5.3 Febreiro
A5.4 Abril
A5.5 Ao longo do
curso
A5.6 Febreiro e Marzo

Consecución de
obxectivos
Actividades
realizadas S/N
Grao de
realización de

A6.1 ata A6.5
Novembro
A6.6 Marzo
A6.7 Febreiro-Marzo
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favorezan un ha
perspectiva
aberta, plural e
positiva

A6.3 Mimo sobre
violencia de
xénero.
A6.4 Photocall da
Igualdade.
A6.5 Proxección de
vídeos sobre
violencia de
xénero.
A6.6 Mulleres
ilustres.
A6.7 Charla “ A FP
sen xénero”
A6.8 Solicitude de
charla “ O fútbol en
feminino”
A6.9 Club de
lectura.
A6.10 Solicitude de
demostración
Fútbol Gaélico
feminino.
A6.11 Solicitude de
Charla
“ Protagonistas as
enxeñeiras”
A6.12
Charlacoloquio:
“Aigualdade na FP”

. EDNL
.Todo o alumnado do
centro
.Todo o profesorado

actuacións
previstas
Nº de actividades
realizadas
Grao de
satisfacción

A6.9. 700 euros
A6.11-12: Sen
determinar

A6.8 Xaneiro-Febreiro
A6.9 Ao longo do
curso.
A6.10 Maio
A6.11 e A6.12 Sen
determinar

A6.12.

12 de Marzo

30

PLAN DE IGUALDADE

Actividades a desenvolver por todas as persoas docentes do centro segundo os
departamentos:
- Progresiva revisión e inclusión dunha linguaxe non sexista nos documentos
oficiais e materiais empregados na aula. (Programacións, actas, informes… ).
- Emprego de xenéricos como alumnado, ou masculino feminino, exemplos de
femininos desenvolvendo actividades non asignadas usualmente, entre outras.
- Desagregar por sexo os datos obtidos. (nº homes e nº mulleres)
- Facilitar o desenvolvemento de actuacións coa participación activa nas
actividades deseñadas.
- Inclusión de referentes non estereotipados na programación (mulleres
profesionais do sector).
- Propoñer unha profesional do sector e o campo no que é especialista. Remisión
do listado á xefa ou xefe de departamento.
Polas persoas designadas. (durante todo o curso, un trimestre, unha
semana...non necesariamente teñen que estar todo o ano).
NOVEMBRO
-

Acto do 25N: Difundir, visibilizar e traballar aspectos relacionados coa
violencia exercida contra as mulleres mediante unha obra de teatro, mimo,
proxección de vídeos, lectura de manifesto. Photocall de Igualdade co
alumnado e profesorado de todos os grupos e niveis do IES, escollendo
slogans coa devandita temática.

DECEMBRO
-

Xornadas de Coeducación para todo o alumnado do centro en distintas
franxas horarias.

A asociación ALAS de A Coruña realizará charlas informativas coa finalidade de
sensibilizar ao alumnado cara a unha educación afectivo-sexual sa.
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XANEIRO
-

Obradoiro a cargo de Eli Ríos “Igualdade e Diversidade Sexual ”para todo
o alumnado da ESO en distintas franxas horarias.

FEBREIRO
-

Obradoiro de fotografía “Fotografía, Xénero e Uso de Redes Sociais”:
Obradoiro de sensibilización en materia de xénero impartido por Charo
López.

-

Representación teatral coa temática da Igualdade de xénero: A través
dos Contratos Programa, realizarase obradoiros sobre unha obra de teatro
coa finalidade de ser interpretada.

-

Charla “A FP sen xénero”: Realizarase unha presentación dos ciclos, do
noso centro, a cargo de profesoras que os imparten correspondente á
familia de Electricidade e Electrónica. Deste xeito, preténdese motivar ao
alumnado feminino emprender estudos que sempre foron considerados
como masculinos.

MARZO
-

Mulleres Ilustres: Serie de actividades realizadas no centro en
conmemoración do 8M ou Día da Muller Traballadora. Os distintos
departamentos farán descubrir ao seu alumnado algunhas das mulleres
máis ilustres da súa materia. Co resultado obtido realizarase unha
exposición chamada “Mulleres Ilustres”.

-

Cadea humana 8M, por alumnado e profesorado ao redor do centro.
Lectura por unha alumna dun fragmento dunha obra de Concepción Arenal.

-

Charlacoloquio “A igualdade na FP”, a cargo de Guadalupe Murillo Solís,
Directora Xeral de Conservas Pescamar e Presidenta do Pontevedra Club
de Fútbol. Guadalupe Moar Míguez, Técnica Informática e Empresaria.

ABRIL
-

Obradoiro “Educación Afectivo-Sexual” A asociación Quérote impartirá un
obradoiro ao alumnado de terceiro da ESO e da FP Básica con relación á
educación afectivo-sexual.
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MAIO
-

Día do Orgullo Gay: 29 de maio de 2020. Cursos: 1º de BAC e 4º da
ESO.Inauguración dunha columna da entrada principal, pintada coas cores
da bandeira Gay. Proxección dun lipdub. Proxección do vídeo elaborado en
contratos programa da liña 3 IGUALA – T.

5- PROPOSTAS DE VISIBILIZACIÓN E DIFUSIÓN
Todas as actuacións previstas neste Plan de Igualdade do IES Macías O
Namorado, están encamiñadas á visibilización e difusión do mesmo, non só entre
a comunidade educativa do noso centro, senón cara ao exterior: axentes externos,
colaboracións, visitas, integrando o principio de igualdade na cultura, obxectivos e
valores do IES, tentando implicar a toda a comunidade, capacitando aos distintos
Departamentos para incorporar a igualdade no seu labor, e en definitiva
sensibilizando en materia de igualdade.
Se nos referimos a medidas concretas:
-Fomento do uso de linguaxe e imaxes non sexistas no centro.
-Humanización de espazos.
-Presenza e información.
-Elaboración de glosarios e carteis informativos.
-Presenza física no IES en diversos puntos: baños, taquillas, pasos, puntos de
igualdade, ...
-Actividades que abranguen a máis colectivos que o IES (curtas, charlas,
cooperacións, ...)
-Presenza na web do centro.
-Logotipo de igualdade.

33

PLAN DE IGUALDADE

6- MEDIDAS DE SEGUIMENTO
O seguimento do plan constitúe un proceso que se desenvolverá para obter un
coñecemento preciso sobre as intervencións realizadas en materia de igualdade,
será un sistema de observación continuada, mediante a recollida sistemática de
información (ver o apartado de avaliación).
Este seguimento require revisión de obxectivos para realización da memoria final;
revisión de actuacións e as súas actividades para a planificación de futuras
accións e liñas de mellora.
Elaborar enquisas de valoracións para seguir o impacto do noso plan, así como
para establecer os procedementos de mellora.
Téntase ao longo do plan de igualdade recoller datos obxectivos referidos a:
- Obxectivos acadados, en proceso e aprazados.
- Adecuación do cronograma.
- Revisión de recursos.
7- AVALIACIÓN
A avaliación realizarase seguindo os criterios establecidos no cronograma
(consecución dos obxectivos, grao de realización de actuación previstas e grao de
satisfacción), xeralmente a través dunha enquisa de satisfacción.
Por outra banda, realizarase un documento “Memoria Plan de Igualdade” no que
se incluirán propostas de mellora cara ao vindeiro curso académico.
8- REFERENCIAS LEXISLATIVAS
Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia
Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da
formación profesional do sistema educativo de Galicia
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Decreto 77/2011 do 7 de abril polo que se establece o regulamento orgánico dos
centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria
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
Decreto 80/2018, do 21 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo
formativo de grao superior correspondente ao título superior de Promoción de
Igualdade de Xénero e Corrección de erros.
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
Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
igualdade
Decreto114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da
formación profesional do sistema educativo de Galicia
Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de
lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia
Lei 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de Mulleres e Homes
Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento integral da
violencia
Lei Orgánica 1/2004 de 28 de decembro, de Medidas de protección integral contra
a violencia de xénero Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (última
modificación 6 de decembro de 2018)
Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro (última modificación 23 de marzo de
2018), para a mellora da calidade educativa
Real Decreto 1147/2011, de 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral
da formación profesional do sistema educativo
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9.ANEXOS
ANEXO I Enquisa ao profesorado
ANEXOII Enquisa ao alumnado
ANEXO III Enquisa ao persoal administrativo
ANEXO IV Enquisa ao persoal non docente
ANEXO V Enquisa ao alumnado dos obradoiros impartidos
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ANEXO I Enquisa ao profesorado
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ANEXO II Enquisa ao alumnado
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ANEXO II
CUESTIONARIO ALUMNADO ESO/BAC/FP
Estase facendo unha enquisa co obxectivo de coñecer opinión, actitudes e valores cara á Educación en
Igualdade. A información é totalmente anónima e garante en todo momento o respecto á lexislación vixente
sobre protección de datos e dereito á intimidade. MOITAS GRAZAS POLA TÚA COLABORACIÓN.
1.- Nunha escala de 1 a 4, indica o grao de acordo coas seguintes afirmacións, sendo 1 nada de acordo, 2 pouco
de acordo, 3 bastante de acordo e 4 totalmente de acordo.
1 2 3 4
1 Os meus profesores e profesoras cando falan, ao dirixirse a nós nomean os
dous sexos (Ex: mozos e mozas )
2 Acostuman usar diminutivos para referirse ás rapazas e aumentativos para
dirixirse aos rapaces (Ex: neniña, chavalote)
3 Os libros de texto nomean en masculino e femenino ( Ex: alumnos e alumnas)
4 Os libros de texto refírense e amosan imaxes case sempre de homes
2.-No Instituto, quen ocupa, por norma xeral, os seguintes espazos…? (Marca cunha X a resposta)
Mulleres Homes Ambos
por
igual
1
2
3
4
5

O campo de fútbol
A biblioteca
A cafetería
O ximnasio
Outros espazos (especificar),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.- Na aula, á hora de elixir asento, acostumas sentar en función do sexo, rapazas por un lado e rapaces polo
outro? (Marca cunha X a resporta)
Si
Non
4.-Durante o recreo, realizades rapaces e rapazas as mesmas actividades?
Si
Non
4.1 Que fan durante o recreo as rapazas da túa clase?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 E os rapaces?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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ANEXO III Enquisa ao persoal
administrativo
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Esta enquisa ten a ﬁnalidade de coñecer o grao de implicación do persoal de administración
para a elaboración do Plan de Igualdade, en concreto o apartado de contextualización. Responde ás
cuestións, marcando a opción segundo a escala de valores que se indica.
1 Nada

2 Pouco

3 Bastante

4 Moito

ÍTEM

VALORACIÓN
1

2

3

4

1.Coñeces a instrucción do 6 de setembro de 2019 da Dirección Xeral
de Educación sobre Igualdade?
.
2.Empregas a linguaxe oral inclusiva no centro (co alumnado, co
profesorado, pais e nais do alumnado, ...)

3. Empregas a

linguaxe escrita inclusiva (avisos, comunicados, ...)
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ANEXO IV Enquisa ao persoal non
docente
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Esta enquisa ten a ﬁnalidade de coñecer o grao de implicación do persoal de servizos para a
elaboración do Plan de Igualdade, en concreto o apartado de contextualización. Responde ás
cuestións, marcando a opción segundo a escala de valores que se indica.
1 Nada

2 Pouco

3 Bastante

4 Moito

ÍTEM

VALORACIÓN
1

2

3

4

1.Coñeces a instrucción do 6 de setembro de 2019 da Dirección Xeral
de Educación sobre Igualdade?
.
2.Empregas a linguaxe oral inclusiva no centro (co alumnado, co
profesorado e pais e nais do alumnado)

3. Empregas a linguaxe escrita inclusiva (cando recolles avisos,
cando tes que poñer algún cartel, ...)

44

PLAN DE IGUALDADE

ANEXO V Enquisa ao alumnado
dos obradoiros impartidos
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Actividade
Data
A través desta enquisa pretendese coñecer a opinión do alumnado en relación coa actividade
na que participaches. A información é totalmente anónima e garante en todo momento o
respecto á lexislación vixente sobre protección de datos e dereito á intimidade. MOITAS GRAZAS
POLA TÚA COLABORACIÓN
Nunha escala de 1 a 4, indica o grao de acordo coas seguintes afirmacións, sendo 1 nada de
acordo, 2 pouco de acordo, 3 bastante de acordo e 4 totalmente de acordo:

OBXECTIVOS E CONTIDOS
1 A/O poñente explicou con claridade

1 2 3 4

2 A/O poñente foi cercano
3 Tiven a oportunidade de participar na actividade (non foi só unha charla)
4 A duración da actividade foi axeitada
5 As ensinanzas recibidas serven para aplicalas na vida cotiá
6 Esta actividade é útil para acadar a igualdade entre rapazas e rapaces
7 Os medios empregados no desenvolvemento da actividade foron axeitados
8 A actividade foi interesante

Curso:

Grupo:

Idade.

Home
Muller
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