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1. Introdución 
 

A igualdade entre mulleres e homes constitúe un principio reitor das sociedades 

democráticas e así se recolle en multitude de normas de ámbito internacional, estatal e 

autonómico. 

No I.E.S. Manuel García Barros buscaremos o punto de partida para o noso Plan de 

Igualdade e Coeducación nos dous primeiros artigos da Declaración Universal dos 

Dereitos Humanos: 

 

1. Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos e, 

dotados de razón e conciencia, deben comportarse fraternalmente uns cos 

outros. 

2. Todos teñen todos os dereitos e liberdades proclamadas nesta 

Declaración, sen distinción de raza, cor, sexo, lingua, relixión, opinión 

política ou de calquera outra natureza, orixe, posición nacional ou social, 

económica, nacemento ou calquera outra condición. 

 

O plan de igualdade basearase en cinco principios esenciais: valores democráticos, 

transversalidade, inclusión, igualdade de oportunidades e visibilidade. 

 

1. Valores democráticos 

A coeducación constitúe un modelo educativo que garante os valores sobre os que se 

sustentan as sociedades democráticas: igualdade, liberdade e xustiza, pois garante a 

defensa dos dereitos humanos. 

2. Transversalidade 

A perspectiva de xénero integrarase no noso proxecto educativo como estratexia de 

introdución da transversalidade na educación. 

3. Inclusión 

A aplicación da perspectiva de xénero buscará a erradicación de calquera situación de 

discriminación do alumnado por razón de sexo, xénero, identidade de xénero ou 

orientación sexual. 
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4. Igualdade de oportunidades 

Como centro educativo axudaremos á construción dunha sociedade libre na que mulleres 

e homes teñan as mesmas oportunidades de realización persoal e profesional. 

5. Visibilidade 

O plan de igualdade contribuirá a transmitir un coñecemento libre de estereotipos que 

favoreza a identificación e o recoñecemento de todos os saberes máis alá do xénero. 

 

2. Consideracións legais 
 

2.1. Ámbito europeo 
 

No marco da Unión Europea, a igualdade entre homes e mulleres constitúe un dos 

principios de actuación das institucións comunitarias que deben ter presente en todas as 

súas accións. Isto figura recollido no artigo 8 do Tratado de Funcionamento da Unión 

Europea. No eido concreto da educación a Resolución do Parlamento Europeo, do 9 de 

xuño de 2015, sobre a estratexia da UE para a igualdade entre mulleres e homes despois 

de 2015 considera que os estereotipos de xénero seguen tendo unha grande influencia no 

ámbito educativo e destácase o papel decisivo que desempeña a educación e a 

capacitación na loita contra eses estereotipos para poñer fin á discriminación baseada no 

xénero, así como os seus efectos positivos para as mulleres e para a sociedade e a 

economía en xeral. 

 

2.2. Ámbito estatal 
 

1. Artigo 14 da Constitución de 1978: “Os españois son iguais ante a lei, sen que 

poida prevalecer discriminación por nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social”. 

2.  Decreto 1686 /2000 do 6 de outubro polo que se crea o Observatorio 

da Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes.  

3. Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  O seu artigo 1 establece 

como principio da educación “o desenvolvemento, na escola, dos valores que 

fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención da 

violencia de xénero”. No artigo 2 dise que o sistema educativo se orientará á 
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consecución de determinados fins, entre os que salienta a “educación no respecto 

dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades 

entre homes e mulleres (…)”. 

4. Lei 3/2007, do 15 de marzo reguladora da rectificación rexistral da mención 

relativa ao sexo das persoas. 

5. Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade de mulleres e homes 

nos seus  artigos 23 e 24, referidos á igualdade no ámbito da educación. 

 

2.3. Ámbito autonómico 
 

No ámbito autonómico son moitas as disposicións normativas que recollen instrumentos 

para acadar unha educación e formación en igualdade entre mulleres e homes.   

1. Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento 

integral da violencia de xénero, no capítulo III do Título I, medidas 

encamiñadas á formación e prevención da violencia de xénero.  

2. Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non 

discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e 

intersexuais en Galicia. Capítulo V.  Artigos 22-26. 

3. 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 no que se contempla a integración do principio de igualdade entre 

mulleres e homes. 

4. 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. Artigos 17, 18, 19.  

5. 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 o obxectivo da igualdade entre mulleres e 

homes na sociedade como finalidade primordial dos distintos niveis educativos, 

incluíndo tamén diversas referencias nos contidos concretos dos currículos.  

6. Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e 

a liberdade de identidade de xénero (abril 2016).   
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3. Análise de partida 

 

3.1. O centro 
 

O I.E.S. Manuel García Barros é un centro de ensino público que está situado na 

denominada zona de Tabeirós-Terra de Montes da provincia de Pontevedra. A maioría do 

alumnado é desta zona de Tabeirós, tanto do casco urbano como de zonas rurais 

próximas.   

O Concello da Estrada, cunha superficie de 281'8 quilómetros cadrados, é un dos 

municipios de maior extensión de toda Galicia. A poboación era de 20.661 habitantes no 

2018 e está dividida entre o núcleo urbano e as 51 parroquias do rural.  

O I.E.S. Manuel García Barros está situado na chamada "zona escolar da Estrada", na rúa 

da Cultura, ao carón dos outros dous centros de ensino medio públicos do concello: o 

I.E.S. Nº 1 e o I.E.S. Antón Losada Diéguez. O edificio no que actualmente se imparten as 

clases, foi inaugurado no 1983 e ampliado sucesivamente nos anos 1988 e 1990. 

O centro adscrito de primaria é o C.E.I.P. Pérez Viondi. No bacharelato o Centro recibe 

alumnado do I.E.S. Nº1 e do I.E.S. Antón Losada Diéguez, e en menor cuantía doutros 

centros públicos e privados do concello e dos concellos lindeiros. 

O alumnado matriculado no curso 2019-2020 sitúase nos 434 alumnos. A maioría do 

alumnado procede da capital do concello aínda que con incorporacións, ocasionais na 

ESO, e moi significativas no bacharelato, de alumnado do resto do concello. Apenas hai 

alumnado dos concellos lindeiros.  

A maioría do noso alumnado podería situarse nun nivel medio ou medio-baixo en canto 

a situación socio-económica, cun predominio dos pais e nais empregados nos sectores 

secundario e terciario, fronte a un residual sector primario. 

Durante o presente curso 27 alumnos dos 434 (o 6,22 % do alumnado) naceron fóra de 

España. Destacar nos últimos anos a crecente chegada de alumnado procedente de 

Venezuela (9 dos 27 nacidos no exterior). O alumnado inmigrante con problemas de 

integración é pouco relevante, como tamén o é a presenza de alumnado con necesidades 

educativas especiais. 
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3.2. Estatísticas 
 

3.2.1. Alumnado na ESO 

 
Alumnado 
 

 
1º ESO 

 
2º ESO 

 
3º ESO 

 
4º ESO 

 
Total 

 
Porcentaxe 

Homes 35 31 36 32 134 51,53 % 
Mulleres 36 25 29 36 126 48,46 % 

 

3.2.2. Alumnado no Bacharelato (segundo modalidade) 

 
Alumnado 

 
Artes 

 
Ciencias 

Tecnoloxía 

 
Humanidades 

CCSS 

 
Total 

 
Porcentaxe 

 

Homes 11 (31,42%) 46 (51,68%) 22 (44%) 79 45,93 % 
Mulleres 24 (68,57%) 43 (48,31%) 28 (56%) 95 55,23 % 

 

3.2.3. Delegados de curso 

 

Datos a destacar: 

1. A maior presenza de mulleres no ensino postobrigatorio (55,23% fronte ao 45,93% 

de homes). 

2. A maior presenza de homes (63,15%) fronte ás mulleres (36,84%) na xunta de 

delegados e delegadas, aínda que debemos destacar que a presidencia da devandita 

xunta corre a cargo dunha alumna. 
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3.2.4. Profesorado 

 

3.2.5. Persoal non docente 

O persoal non docente está composto por un administrativo, home, dous conserxes, 

un home e unha muller, e tres limpadoras, todas elas mulleres. 

3.2.6. Equipo Directivo 

O equipo directivo está composto por tres mulleres e un home. Sobre ese 75 % de 

mulleres que exercen a coordinación do centro, temos que destacar que a dirección 

corre a cargo dunha muller. A cabeza visible na representación tanto do alumnado 

como do profesorado é unha muller. 

3.2.7. Consello Escolar 

  
Profesorado 

 
Alumnado 

 
Familias 

P. non 
docente 

 
Concello 

Homes 2 1 1 0 0 
Mulleres 7 1 0 1 1 
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4. Obxectivos coeducativos 
 

O Plan de igualdade ten que ser un documento programático a través do cal, como centro 

educativo, podamos recoller as medidas de acción positiva para abordar a promoción da 

igualdade entre mulleres e homes e para sensibilizar, previr e intervir fronte á violencia 

machista, que inclúe a violencia de xénero e a LGBTIfobia. 

4.1 Obxectivos xerais:  

1. Promover a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

2. Prevención, detección e intervención en casos de violencia de xénero. 

3. Promover o respecto pola diversidade afectivo-sexual. 

4. Prevención, detección e intervención en casos de LGBTIfobia 

4.2. Obxectivos específicos co alumnado 
 

1. Analizar a construción da identidade de xénero. 

2. Poñer en cuestión os valores limitantes dos modelos tradicionais de xénero e as 

consecuencias de asumilos.  

3. Propoñer recursos que mostren valores alternativos aos tradicionais.  

4. Priorizar as actitudes de empatía, descartando as actitudes de competencia, 

rivalidade e desprezo.  

5. Aprender a coñecer e expresar sentimentos para promover relacións de confianza, 

cooperación e apoio mutuo entre o alumnado.  

6. Fomentar o uso de espazos de xeito igualitario e diverso sen estereotipos asociados.  

4.3. Obxectivos específicos coas familias:  
 

1. Sensibilizar sobre o papel que xogan os pais e as nais na socialización dos fillos e 

fillas e sobre o irrenunciable dereito á igualdade de oportunidades entre homes e 

mulleres.  

2. Obter a colaboración das familias co centro para unha educación en equidade.  

 

4.4. Obxectivos específicos cos docentes:  
 

1. Analizar o sistema educativo para detectar estereotipos de xénero, factores de 

discriminación e condicións que xeren desigualdade.  

2. Observar e analizar os valores transmitidos ao alumnado para e promover o 

traballo dende unha perspectiva coeducativa.  

3. Implicar ao profesorado na implementación e mellora do Plan de Igualdade. 
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4. Desenvolver un banco de recursos co fin de integrar a coeducación como valor 

prioritario no proceso educativo. 

 

5. Medidas concretas de actuación 

 

5.1. Actuacións xerais 
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5.2. Organización do centro: 
 

1. Favorecer a representación de homes e mulleres nos órganos de decisión e 

representación de xeito equitativo. 

2. Difundir o plan entre os distintos axentes da comunidade (con especial atención ás 

familias). 

3. Promover a formación do profesorado, do alumnado e das familias en materia de 

igualdade, coeducación e inclusión. 

4. Empregar unha linguaxe inclusiva e igualitaria na actividade do centro. 

5. Colaborar con outras entidades na realización de actividades coeducativas. 

6. Concretar actividades arredor das datas coeducativas do calendario escolar (25 de 

novembro, 8 de marzo, celebracións LGBTI etc.). 

7. Concretar o desenvolvemento curricular da orientación laboral e profesional libre 

de estereotipos, poñendo o foco na incorporación aos itinerarios na ESO, ás 

modalidades no bacharelato e aos ciclos de formación profesional. 

8. Promover pautas de actualización curricular e revisión do material didáctico con 

perspectiva de xénero. 

9. Ofertar materias específicas de igualdade de xénero. 
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10. Participar en programas específicos de igualdade de xénero para traballar a 

coeducación desde o currículo etc. 

5.3. Práctica docente: 

 
Propostas para a eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos valores e dos 

saberes: 

1. Revisar as programacións didácticas e a práctica docente desde unha perspectiva 

de xénero para incluír ás mulleres relevantes en cada ámbito do saber, os saberes 

asociados tradicionalmente ás mulleres, as desigualdades de xénero, para 

completar a historia da humanidade... 

2. Revisar o material didáctico empregado na aula: valores, normas, representacións, 

selección dos personaxes, das imaxes, da linguaxe, da proposta de actividades... 

3. Realizar actividades de sensibilización na aula. 

4. Promover lecturas coeducativas. 

5. Empregar contidos de actualidade para sensibilizar sobre a necesidade de avanzar 

cara á igualdade real. 

6. Xestionar as actividades e a ocupación do  patio  para  favorecer  a  inclusión. 

7. Promover a cooperación nos espazos tecnolóxicos. 

8. Promover a prevención ante a discriminación por razón de sexo,  xénero ou 

orientación sexual dende o ámbito da orientación educativa e vocacional. 

9. Promover a participación do sexo menos representado nas actividades científico-

tecnolóxicas, deportivas, artísticas... 

10. Inclusión dos valores coeducativos na xestión diaria da convivencia escolar: 

a. Promover o respecto e bo trato entre mulleres e homes. 

b. Promover o respecto cara á diversidade sexual e de xénero. 

c. Promover metodoloxías activas, participativas e cooperativas. 

d. Promover a corresponsabilidade na realización das tarefas. 

5.4. Actividades e conmemoracións para o curso 2019-2020 
 

Participación no proxecto Nin + nin – iguais, promovido pola Secretaría Xeral de 

Igualdade e xestionado dende Vicedirección. 

Participación no programa de reforzo de habilidades sociais Procurando Saúde 

organizado polo departamento de Orientación. 
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Participación no obradoiro Autoaceptación a través da risa interior organizado polo 

departamento de Orientación. 

Participación no obradoiro Coeducación e Igualdade organizado polo departamento de 

Orientación. 

Participación no obradoiro Valores dunha sexualidade responsable organizado polo 

departamento de Orientación. 

 

Na biblioteca do IES Manuel García Barros realízanse diferentes actividades 

vencelladas coa igualdade: algunhas son actividades que se desenvolven de forma 

continuada durante todo o curso, mentres outras son puntuais. 

Dende hai varios cursos adquirimos materiais —cómics, biografías, películas…— que 

mostran o papel das mulleres ao longo da historia, así como obras ensaísticas sobre esta 

temática. Para visibilizar os materiais identificámolos como un conxunto cunha pegatina 

violeta (un gomet), xa que se reparten en diferentes seccións. Este curso decidimos crear 

unha sección que identificamos co número 396 da CDU, e na que estamos recatalogando 

parte dos materiais que versan sobre a muller e a igualdade. 

Para a data do 25 de novembro, Día contra a Violencia de Xénero, teremos preparado un 

díptico no que se recollan os títulos dispoñibles na biblioteca relacionados con este tema. 

Como vén sendo tradicional, dende a biblioteca e conxuntamente coas bibliotecas 

escolares dos institutos da vila e o CIM de A Estrada, organizamos propostas como colocar 

na columna da entrada un gran lazo violeta, perto do que colocaremos frases que 

empoderen a muller en positivo. 

No noso centro, baixo o lema 

 

Rosa+azul=violeta 

 

 

Pretendemos que os alumnos recollan exemplos de como segue a manterse a separación 

por roles (nos xoguetes, profesións, expresións utilizadas cun neno ou unha nena…). 
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Recompilaremos curtametraxes de campañas de anos anteriores e o desenvolvido este 

ano polo Ministerio, “Pasión non é posesión”, para proxectalos nas aulas ou nunha 

biblioteca. 

Propoñeremos ao alumnado formar un grupo de “gafas violetas” que recolla exemplos de 

micromachismos no centro: terá que apuntar o exemplo e o lugar onde foi pronunciado 

ou desenvolvido. 

Exploraremos a posibilidade de reutilizar a páxina web con cancións contra a violencia, 

as actividades sobre o reggaeton e o bingo do machismo. 

Reivindicaremos o papel das sufraxistas con alusións aos avances acadados. 

A maior parte destas actividades están previstas para desenvolverse na aula, polo que 

buscaremos a complicidade de titores e profesorado. Neste momento as horas de titoría 

están ocupadas cun Obradoiro sobre Violencia sexual, coordinado por Orientación, 

Vicedirección e o CIM. A implicación do profesorado é imprescindible para abordar esta 

temática na aula na semana do 25 de novembro, especialmente o luns 25. 

Este curso non está prevista unha saída do centro, pero si barallamos a posibilidade de 

ter unha charla dunha policía de Pontevedra (agardamos a súa resposta) e quizais un acto 

máis lúdico de pintado de uñas ou photocall con gafas violetas. 

Ademais de desenvolver as actividades do día 25 de novembro, a temática da igualdade 

manterémola no mes de decembro, pois relaciónase co tema que será o eixe deste curso: 

LGTBI+ (10 de decembro, Día dos Dereitos Humanos). O 24 de febreiro, para 

conmemorar a Rosalía de Castro, propoñerase a actividade “Rosalías ultravioletas”, 

cunha selección dos poemas da poeta galega de carácter máis reivindicativo sobre a 

muller, e con cancións da cantante Rosalía, cunha visión semellante. 

 

6. Seguimento e avaliación 

 
Para asegurar o éxito do  Plan de Igualdade é necesario facer un seguimento do mesmo 

ao longo do curso e poñer en marcha estratexias de avaliación que dean resposta  ao grao 

de consecución dos obxectivos propostos, a idoneidade das  actuacións programadas e 

dos recursos utilizados, a eficacia dos mecanismos de difusión, coordinación e 
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organización interna e resultado de participación de alumnado e profesorado nas 

actividades propostas. 

Ferramentas de avaliación:  

1. Rexistro das actividade contidas no plan de igualdade anual e observación 

sistemática e directa do resultado das mesmas.  

2. Reunións cos equipos docentes e profesorado titor.  

3. Índice de participación activa do alumnado.  

4. Cuestionarios de satisfacción do alumnado participante.  

Indicadores: 

1. A inexistencia de conflitos relacionados directa ou indirectamente con calquera 

tipo de discriminación. 

2. A paulatina eliminación dos sesgos de xénero en todos e cada un dos elementos 

relacionados directa ou indirectamente co proceso educativo e coa vida no centro. 

3. A inclusión da perspectiva de xénero na vida escolar e na propia organización do 

centro. 

Ao final do curso, farase un informe sobre a evolución e grao de cumprimento do plan, as 

actividades desenvolvidas, o grao de consecución dos obxectivos propostos e a proposta 

de mellora para o curso seguinte. Este informe incluirase na Memoria Final de Dirección. 

 

 


