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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
Desde o IES Marco do Camballón temos como propósito velar pola formación 

integral do noso alumnado, contribuíndo no fomento da adquisición de 

competencias, así como á educación en valores. Con todo isto pretendemos 

formar ciadáns/ás libres con espírito crítico e con todas as ferramentas necesarias 

para a vida en sociedade.  

Tal e como se mostra no I Plan de actuacións para a Igualdade nos Centros 

Educativos de Galicia 2016/2020 nos últimos anos tense observado un aumento 

das condutas discriminatorias e dos estereotipos sexistas entre o alumnado dos 

Centros Educativos, os que deben ser un reflexo da sociedade, polo que 

debemos traballar en contra destas condutas.  

A coeducación é unha das ferramentas máis útiles para acabar coas 

desigualdades, sendo a escola unha plataforma excelente para a superación dos 

prexuízos sexistas e para acadar un cambio en profundidade das estruturas e 

prácticas sociais non desexables. Por todo isto, cremos moi necesario o deseño e 

desenvolvemento dun Plan de Igualdade que recolla todos aqueles elementos 

que deben ser tomados en conta para que a igualdade sexa unha realidade 

efectiva do noso centro. Debemos destacar que aínda que non estivese recollido 

nun documento en si, son moitas as accións educativas que se levan a cabo no 

noso centro en prol da igualdade e respecto pola diversidade. Estas accións 

aparecen detalladas no seguinte apartado do presente Plan, continuaremos 

traballando nesas liñas para que sigan formando parte das nosas fortalezas, e 

faremos especial fincapé naquelas outras que polo momento amosan máis 

debilidades.  

Dado o contexto rural do noso centro, resulta moi doado realizar accións 

formativas en grupos reducidos e que poidan ter unha importante pegada no noso 

alumnado. O que supón unha vantaxe, ao mesmo tempo, pode amosar certos 

inconvenientes ao asociar a figura da muller rural ao papel de gandeira, 

agricultora, traballadora do fogar e nai.  

Tentaremos entre todos/as os/as membros da comunidade educativa facer da 

igualdade e respecto pola diversidade unha realidade diaria, favorecendo aquelas 

accións que estean encamiñadas cara ese obxectivo, e loitando contra aquelas 

outras que nolo impidan.  
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2. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO 
Logo da realizacíon do Estudo diagnóstico da igualdade de xénero no IES Marco 

do Camballón durante o curso 2018-2019 e das observacións realizadas durante 

o curso anterior, pódense tirar as seguintes conclusións:  

Destacaremos como fortalezas do IES Marco do Camballón en materia de 

igualdade as seguintes:  

- Implantación da materia de Igualdade de Xénero no primeiro ciclo da ESO.  

- Implantación da materia de Educación Afectivo-sexual no primeiro ciclo da 

ESO.  

- Realización de accións educativas e actividades nas datas significativas 

visibilizando a nosa loita en prol da igualdade de xénero, fomento da 

inclusión feminina na ciencia, repulsa contra a violencia de xénero, etc.  

- Participación do alumnado en charlas de sensibilización e obradoiros de 

formación coordinados polo departamento de orientación, en prol da 

igualdade, diversidade afectivo-sexual, así como, da realización de 

actividades complementarias neste senso.  

- Dinamización por parte do Equipo da Biblioteca de iniciativas en prol da 

igualdade e coeducación.  

- Pintado das columnas da entrada principal coas cores da bandeira LGTBI, 

e próxima instalación de bancos con esa mesma decoración.  

- Fomento diario do respecto pola diversidade a través das propias sesións 

de clase ao longo de todos os niveis educativos.  

- Implicación maioritaria da comunidade educativa en prol da igualdade e 

non discriminación por motivos de xénero.  

 

As debilidades sobre as que teremos que facer un maior fincapé son as 

seguintes:  

- Respecto da linguaxe: características do mesmo en carteis, notas que se 

envían, convocatorias, Proxecto Educativo de Centro, programacións...   

- Espazos: estudar o uso que realiza o alumnado dos mesmos a través da 

observación directa en diferentes momentos, xa que se observan lugares 

estereotipados.   

- Materiais didácticos: realizar unha análise de contido dos materiais máis 

empregados nos diferentes departamentos.  Ser un pouco máis estrictos 

neste sentido á hora de elixir material pedagóxico, e no caso de non poder 

modificar este material, empregalo como ferramenta para traballar en prol 

da igualdade.  



 

PLAN DE IGUALDADE                                                                                             IES MARCO DO CAMBALLÓN 

 

6 

 

- Boas prácticas: identificar e describir todas as boas prácticas levadas a 

cabo no centro.   

- Recursos da contorna: análise de recursos institucionais como por exemplo 

organismos específicos para a promoción da muller no Concello, plans das 

concellarías de cultura e educación e existencia de plans específicos sobre 

a igualdade...  

- Número de alumnado segundo as especialidades dos ciclos formativos: 

xénero feminino moi asociado a ciclo de APSD e máis masculinizado o 

ciclo de SOLCA.  
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3. MARCO LEXISLATIVO 
A normativa que tomamos como referencia á hora de elaborar o Plan de 

Igualdade recóllese a continuación:  

 Ámbito estatal 

- Artigos 9.2 e 14 da Constitución Española onde di que é obriga 

dos poderes públicos promover as condicións para que esa 

igualdade sexa real e efectiva e onde se recolle a igualdade ante 

a lei por razón de sexo, respectivamente.  
- Real Decreto 1686/2000 do 6 de outubro. 
- Lei Orgánica para la mejora de la calidad educativa 8/2013 do 9 

de decembro onde se establece o desenvolvemento na escola 

fomentando a igualdade entre homes e mulleres e a prevención 

da violencia de xénero.  
- Lei 3/2007, do 15 de marzo. 
- Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva 

de homes e mulleres. 

- A Lei Orgánica 1/2015 que modifica o código penal e cuxa 

novidade fundamental é que traslada a idade de consentimento 

sexual aos 16 anos.   

- Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de 

protección integral contra a violencia de xénero 

 

Ámbito autonómico 

- Estatuto de Autonomía de Galicia (1981). Artigo 4.1 

- Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de homes e 

mulleres. 
- Lei 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e tratamento 

integral da violencia de xénero. 
- Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato, e non 

discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais, e 

intersexuais en Galicia. 
- Decreto 8/2015 de 8 de xaneiro: Convivencia e participación da 

comunidade educativa. 
- Decreto lexislativo 2/2015 do 12 de febreiro. Capítulo IV: A 

educación e a formación para a igualdade entre homes e 

mulleres. 
- Decreto 86/2015 do 25 de xuño. Currículo Educación Secundaria 

e Bacharelato. 
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- Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non 

discriminación e a liberdade de identificación de xénero (abril 

2016). 
- Instrución do 6 de setembro de 2019 da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para 

a elaboración de plans de Igualdade no curso 2019-2020, nos 

centros docentes públicos de niveis non universitarios da 

Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional.  

 

XUSTIFICACIÓN 

Segundo o Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se 

aproba o texto refundido das disposicións  legais da Comunidade Autónoma de 

Galicia en materia de igualdade, e en especial, os seguintes artigos: 

Artigo 18. Erradicación de prexuízos nos centros docentes. 

1. Non se admitirán, no centro docente, as desigualdades entre alumnos e 

alumnas sustentadas en crenzas, prexuízos, tradicións ou prácticas 

consuetudinarias transmisoras, directa ou indirectamente, dunha distribución 

estereotipada de papeis entre os sexos ou dunha imaxe de dominación dun 

sexo sobre outro en calquera ámbito da vida. 

2. De forma directa, as docentes e os docentes non permitirán ningunha forma de 

machismo e de misoxinia que puidese existir no seio da comunidade escolar e, 

en particular, entre nenos e nenas e adolescentes. Aplicarán activamente 

principios pedagóxicos de respecto á identidade e á imaxe das mulleres. 

Con tales efectos, nas normas de funcionamento e regulamentos internos dos 

centros educativos, concretaranse as medidas de corrección ou sanción de 

comportamentos sexistas. 

Artigo 19. Integración da igualdade na formación profesional. 

No desenvolvemento das súas competencias sobre o deseño dos contidos dos 

títulos de formación profesional, autorización, xestión e homologación dos centros 

formativos, programación e execución de actuacións concretas, información e 

orientación profesional, avaliación da calidade e cantas outras poida asumir no 

marco da Lei orgánica 5/2002, de 19 de xuño, das cualificacións e da formación 

profesional, a Xunta de Galicia favorecerá a igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes mediante actuacións tendentes a evitar calquera tipo de 

discriminación, eliminando a segregación profesional horizontal e vertical e 

eliminando a totalidade das desvantaxes de partida que afecten ao colectivo das 

mulleres. 
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As referencias para a elaboración deste plan han ser: por unha banda, o soporte 

lexislativo  vixente e, por outra, a normativa que en materia de igualdade figura 

nos documentos do centro. 

 

PROTOCOLOS 

Finalmente, teremos en conta os protocolos publicados pola Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional, así como, diversos plans 

publicados por diferentes organismos en materia de igualdade e prevención da 

violencia de xénero.  

No marco deste Plan de Igualdade terán especial relevancia:   

● Protocolo de Acoso Escolar e Ciberacoso.   

● Protocolo de Identidade de Xénero.   

● I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de 

Galicia2016-2020 publicado pola Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta 

de Galicia.   

● Protocolo de Coordinación e Cooperación Institucional fronte á violencia de 

xénero na Comunidade Autónoma de Galicia do Observatorio Galego 

Violencia de Xénero, que ten como obxectivo crear e fomentar novos 

modelos de relación sociais, emocionais e afectivas á marxe de roles e 

estereotipos de xénero.  
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4. OBXECTIVOS 

OBXECTIVOS POR ETAPAS PARA O ALUMNADO  

● 1º CICLO DA ESO: 1º E 2º  
1. Saber en que se basean as relacións en igualdade, recoñecendo o 

respecto e comunicación como eixos clave.  

2. Romper os mitos do amor romántico e discriminar entre relación sa e 

tóxica. 

3. Coñecer, respectar e valorar todos os conceptos que fagan alusión á 

diversidade afectivo sexual das persoas.  

 

● 2º CICLO DA ESO: 3º E 4º  

Obxectivos para 3º ESO: 
 

1. Sensibilizar na igualdade de xénero a través do coñecemento das 

emocións do alumnado. 

2. Liberar dos estereotipos sexistas desde o respecto e recoñecemento 

mutuo a través de xogos de coeducación por parellas. 

 
Obxectivos para 4º ESO: 

 
1. Analizar o papel da muller no ámbito familiar, profesional e cultural en 

distintos momentos da historia, reflexionando sobre as similitudes e 

diferenzas que se poden establecer co rol da muller na actualidade. 

2. Identificar en qué medida os estereotipos de xénero mediatizan os relatos 

míticos das distintas culturas. Reflexionar sobre o mantemento deses 

estereotipos nas manifestacións culturais da sociedade  actual. 

 

● BACHARELATO  

1. Identificar estereotipos de xénero e entender como se constrúen 

socialmente. 

2. Identificación do estereotipo de beleza contemporáneos e a súas 

consecuencias negativas na saúde e a asociación destes estereotipos 

coa imposición dos mesmos nos medios de comunicación.  
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● FP BÁSICA  

1. Empregar linguaxe e expresións non sexistas á hora de relacionarse, 

comentar e reflexionar sobre aspectos da vida laboral. 

2. Identificar o trato sexista nas diferentes ofertas e  entrevistas  laborais.  

 

● CICLOS MEDIOS DE FP  
1. Concienciar ao alumnado da existencia de ciclos formativos cunha 

importante fenda de xénero e as implicacións que iso conleva. 

- Identificar as profesións asociadas aos xéneros e o motivo polo que 

se dá esa fenda de xénero. 

- Analizar os roles de  xénero no desenvolvemento profesional. 

2. Identificar os mecanismos que sustentan a violencia de xénero.  

OBXECTIVOS PARA O PROFESORADO  

1. Sensibilizar ao profesorado da importancia de incluír a perspectiva de 

xénero no currículo educativo das distintas materias e módulos e educar 

dende a mesma, co fin de erradicar a desigualdade no ámbito educativo e 

laboral e contribuír a unha sociedade máis xusta e igualitaria.  

2. Promover entre o profesorado o coñecemento e respecto á diversidade 

sexual e a súa consideración e abordaxe nos centros educativos.  

OBXECTIVOS PARA AS FAMILIAS  

1. Concienciar ás familias da importancia dunha educación en igualdade, 

libre de estereotipos de xénero e respectuosa coa diversidade sexual, que 

favoreza a prevención da violencia de xénero e comportamentos 

discrimitorios como a homofobia, transfobia ou bifobia. 

2. Capacitar ás familias para a identificación dos signos de maltrato e control 

nas relacións adolescentes, dotando de estratexias de afrontamento 

educativo.  

3. Promover a normalización e o respecto cara á diversidade sexual. 
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5. CONTIDOS 
● Educación emocional en Igualdade. 

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

● As desigualdades por razón de sexo. 

● Os mitos do amor romántico. 

● Diversidade afectivo sexual. 

● Visibilización das mulleres nos distintos campos do saber. 

● Empoderamento e autoestima feminina e novos modelos de masculinidade 

● Análise dos estereotipos de xénero, tanto na publicidade, televisión, 

música, como nos espazos de lecer do centro educativo e fóra del. 

● Uso e reparto dos espazos do centro. 
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6. ACCIÓNS EDUCATIVAS 
1. Creación dunha comisión formada por diferentes axentes da comunidade 

educativa, integrada tanto por homes como por mulleres, para a elaboración, 

seguimento e avaliación do Plan. 

2. Incluír a variable sexo na documentación que se xere no centro educativo para 

integrar a perspectiva de xénero na actividade ordinaria do mesmo. 

3. Campaña de sensibilización para o uso dunha linguaxe non sexista, analizando 

tamén a linguaxe non verbal. 

4. Campaña para identificar micromachismos. 

5. Creación dun espazo específico na web do centro sobre igualdade de xénero. 

6. Estudar a remodelación de espazos exteriores. 

7. Creación dun banco de boas prácticas en materia de igualdade de xénero no 

centro. 

8. Divulgación de actuacións a través tamén de redes sociais ou outras TICs. 

9. Realización de acción formativas (ao respecto, alén das accións organizadas 

polos sindicatos ou pola Consellaría, oferécense cursos gratuítos, por exemplo, 

na Escola Galega de Administración Pública da Xunta de Galicia e na Escola 

Virtual de Igualdade do Instituto da Muller).  

10. Constitución de grupos de traballos de profesorado específicos para formarse e 

organizar accións. 

11. Participación en novos programas do Plan Proxecta relacionados coa temática, 

nos que se realicen entre outras cuestións, charlas por parte de diferentes 

profesionais especialistas, que se poderían dirixir non só a alumnado e 

profesorado, senón tamén ao resto da comunidade educativa. 

12. Establecer un grupo interdisciplinario para a resolución das cuestións 

relacionadas coa inclusión da perspectiva de xénero no ámbito educativo. 

13. Amosar ao alumnado persoas referentes de distintos ámbitos profesionais sen 

reproducir roles de xénero tradicionais. Neste sentido, poderíase dar 

visibilidade, por exemplo, á presenza de alumnos no ciclo de Atención a 

persoas en situación de dependencia e alumnas no ciclo de Soldadura 

14. Inclúe as celebracións do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, 25 de 

novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia Contra a Muller, e o 

17 de maio,  Día Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia.   
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15. RECURSOS E METODOLOXÍA 

RECURSOS E METODOLOXÍA POR ETAPAS PARA O 

ALUMNADO 

1º CICLO DA ESO: 1º E 2º 

ACTIVIDADE 1: gravación de podcasts ou curtrametraxes nas que se 

denuncie a desiguladade de xénero nas relacións, ben sexa con testemuños 

reais ou ficticios.  

 

DESCRICIÓN:  

Por equipos (sempre mixtos) o alumnado preparará un guión onde se recollan 

situacións de desigualdade de xénero, estereotipado, roles de xénero na vida 

cotiá, micromachismos.  

 

1. O alumnado debe facer un labor de investigación previa sobre isto, 

podendo presentar exemplos reais. Non obstante, tamén poden 

basearse en ideas que recollan de videoclips, telenovelas, filmes, 

series, ou incluso empregar a súa imaxinación para denunciar aquilo 

que non consideran eticamente correcto.  

2. Elaboración do guión. Segundo elixan radio ou vídeo, deberán incluír 

tanto o texto (en caso de que o haxa) como todas as características de 

tempos, espazos e materiais necesarios para a súa confección.  

3. Posta en escena e ensaios previos á gravación.  

4. Gravación (radio ou curtametraxe) que pode ser coa axuda do 

profesor/a se deciden realizala nas estancias do centro, ou externa a 

este.  

5. Presentación dos traballos ao resto de compañeiros/as da clase e 

reflexión grupal acerca do traballado.  

ACTIVIDADE 2: análise de escenas de películas, series, ou mesmo cancións 

de moda como punto a partir para denunciar determinadas accións.  

 

DESCRICIÓN:  

1. Búsqueda e selección de material audiovisual que reflicta situacións de 

desigualdade ou machismo.  

2. Descrición das escenas e mensaxes pexorativas.  

3. Reelaboración de ditas escenas mostrando o contrario do que se 

reflicte.  



 

PLAN DE IGUALDADE                                                                                             IES MARCO DO CAMBALLÓN 

 

15 

 

 

ACTIVIDADE 3: curtametraxe gravada con dobre pantalla preguntando: que é 

para ti unha relación igualitaria? E podendo comparar distintas perspectivas 

(mulleres máis vellas, adolescentes, mulleres do rural, da cidade, con maior 

formación cultural, en diferentes traballos,...Simulando os  vídeos de 

experimentos sociais cun biombo contrapoñendo testemuños que poidan ser 

moi diferentes.  

 

DESCRICIÓN:  

1. Procura de testemuñas reais e diversas para elaborar o vídeo.  

2. Recollida da información en formato escrito co  fin de organizar o guión 

e elaborar cuestións enfocadas á gravación.  

3. Gravación, pode ser conxunta ou coas testemuñas por separado.  

4. Presentación do traballo e posta en común cos compañeiros/as da 

clase. 

ACTIVIDADE 4: elaboración de enquisas anónimas nas que se recollan 

cuestións como: a túa parella revisa o teu móbil, a túa parella sabe os teus 

contrasinais,...Poden ser Formularios de Google para así tamén fomentar a 

utilización das TICs.  

 

DESCRICIÓN:  

1. Recollida de ideas previas ou cuestións a formular para a obtención dos 

resultados desexados.  

2. Preparación das cuestións e revisión por parte do/a profesor/a.  

3. Elaboración da enquisa na plataforma e formato que elixa o alumnado.  

4. Difusión da enquisa.  

5. Análise dos resultados.  

6. Elaboración das conclusións en base aos resultados.  

7. Presentación do traballo e posta en común cos compañeiros/as da 

clase.  

ACTIVIDADE 5: xogo de rol para romper os estereotipos de xénero (exemplo 

coas fotos, posta en escena dunha pequena escenificación teatral,...) Elaborar 

previamente o guión con traballo en equipo,... 

 

DESCRICIÓN:  

1. Preparación do guión para a posta en escena teatral onde actuarán 

representando roles de xénero, ou, selección de imaxes na rede co fin 

de reflectir como inflúen no noso pensamento os estereotipos.  
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2. Posta en escena e ensaios previos.  

3. Representación da obra teatral perante os compañeiros/as.  

4. Reflexión grupal final.  

3º ESO 

ACTIVIDADE 1: pano, terremoto emocional, cadea emocional e etiquetas de 

emocións 

 

DESCRICIÓN:  

1. Pano, en lugar de número, utilizar emocións. 

2. Terremoto emocional. 

● Ao sinal do profesor/a, agruparse por persoas que simbolizan a 

mesma emoción... 

● Pillar a diferentes persoas que simbolizan unha determinada 

emoción. 

● Intercambiar roles. 

3. Cadea emocional, repartir etiquetas adhesivas con nomes de 

emocións. O profesor/a indica a consigna para formar cadeas. Ex: 

emoción positiva, negativa, outra positiva e así sucesivamente. 

4. Etiquetas de emocións, O docente pega unha etiqueta na fronte de 

cada alumno/a. Con palabras como: amor, tristura, confianza, agarimo, 

medo, soidade, forza... Interactuar en función de como te sintas ante a 

palabra que les  doutro/a. 

5. Mesa redonda: Despois de realizar estas actividades. Preguntar ao 

alumnado: 

● Como se sentiron na interpretación das diferentes emocións? 

● Cales destas emocións recoñecen ver máis veces? Cales menos? 

● Cales se adoitan asociar ao sexo masculino e cal máis ao 

feminino? 

● Por que pensas que suceden estas asociacións? 

ACTIVIDADE 2: xogo con globos e cabalo cego, en parellas mixtas. 

 

DESCRICIÓN:  

1. Xogos con globos de parellas mixtas 

● Competición por parellas, levando un globo ata a  parede contraria. 

A parella terá que levar o globo na zona do corpo que marque o 

profesor/a: o traseiro, a cabeza por detrás, a planta do pé... (Intentar 

desprazarse co globo sen que caia ao chan e sen tocalo coas 

mans). 
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● Bailar co globo colléndoo por varios segmentos corporais. 

● Crear pequena coreografía en parellas, utilizando o globo como 

elemento de unión. 

● Pintarlle unha cara ao  globo e xogar con el. 

 

2. Cabalo cego con parellas mixtas 

● Un da parella tomará a función de cabalo e o outro/a de xinete 

(funcións que se irán alternando). O xinete tapará os ollos ao seu 

compañeiro/a e, mediante consignas verbais,  indicaralle por onde 

terá que desprazarse (os desprazamentos faranse andando) 

● Poden querer chegar a un obxectivo con premio (ou non) 

● Poden pillarse entre dúas parellas. 

● Poden pillar  todos a unha parella soa. 

● Pode ir pillando unha parella a toda as demais e que se vaian 

sumando á caza das parellas que quedan por pillar. 

● Pode ser collidos das mans. 

3. Mesa redonda: despois de realizar estas actividades. Preguntar ao 

alumnado: 

● Como te sentiches xogando co compañeiro/a. Estabas afeito/a a 

facelo? Se é o caso, por que non? 

● Pensas que podes confiar no xogo nunha parella do sexo oposto? 

●  Sumades máis ideas cando os da parella sodes mixta? 

● Coñeciches mellor á parella ca que che tocou xogar? 

● Ves impedimentos en poder xogar de novo cos compañeiros/as? 

 

4º ESO 

ACTIVIDADE 1:  

 

DESCRICIÓN:  

1. Visionado da presentación de Irene Vallejo, La mujer en la historia de 

los libros: un pasaje borrado, e lectura do fío de twitter de Madame 

Artichaut sobre Jane Stephens.  

2. Análise da invisibilidade da muller ao longo das distintas etapas da 

historia, da importancia da achega da perspectiva feminina á 

investigación e da necesidade dunha interpretación sen sesgo de 

xénero para profundar na verdade histórica.  

3. Debate na aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=yw7C_MLqgQw
https://www.youtube.com/watch?v=yw7C_MLqgQw
https://twitter.com/alcachofit4/status/1354166285031059461?s=12
https://twitter.com/alcachofit4/status/1354166285031059461?s=12
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ACTIVIDADE 2:  

 

DESCRICIÓN:  

1. Exposición dos mitos de Pandora e Eva. Reflexión sobre a culpa que a 

sociedade patriarcal tradicionalmente verteu sobre a muller.  

2. Análise do mito de Apolo e Dafne. Reflexión sobre o crime e castigo: 

quen comete o crime (Apolo), quen recibe o castigo (Dafne). 

3. Presentación do coñecido como caso da manda. Reflexión sobre a 

repetición secular dos mesmos esquemas de culpabilización e 

linchamento da vítima da violencia sexual. 

 

BACHARELATO 

ACTIVIDADE 1:  

 

DESCRICIÓN:  

 

Organización: en grupos de 4. 

 

1. Visualización do vídeo “la mujer cosas de hombres” onde se expoñen 

os estereotipos na época pasada.  

● Nunha folla grande, pídese aos/ás estudantes, que fagan dúas 

columnas: home ideal e muller ideal nos tempos dos seus 

avós/avoas. Nesas columnas deberán anotar as características 

consideradas como ideais para homes e mulleres desa época. 

● Despois de facer o listado, preguntar cales destas características  

se manteñen hoxe en día e cales non. E iniciamos debate neses 

grupos.  

2. Visualización do vídeo: “Si las mujeres fueran como los hombres” 

● Despois de ver o vídeo, dánselles uns apuntamentos para a 

reflexión:  

- Que cambiou no que se espera das mulleres e dos homes, 

desde o tempo dos avós/avoas ata hoxe? 

- Que similitudes e que diferenzas se atoparon nas 

características escritas polas diferentes persoas da clase, de 

diferentes orixes?  

- Por que cren que cambiou ou por que non cambiou? (distinguir 

as loitas políticas das mulleres, os modelos familiares, a 

relación entre eles na escola)  

https://youtu.be/q1OnytiagsA
https://www.youtube.com/watch?v=cq3VTTcOVog
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- Cales das características indicadas teñen un fundamento 

biolóxico e cales teñen unha explicación social? Nácese home 

ou muller ou facémonos homes ou mulleres? 

3. Visualización do vídeo: “Por ser niña de Isabel Coixet”, como resumo do 

traballo feito. 

 
OUTRAS POSIBLES TAREFAS : 

1. Expoñer por grupos o resumo das conclusións ás que chegaron. 

2. Crear co traballado un debate xeral en toda a clase. 

3. Levar a debate por separado unha ou varios dos motivos de 

reflexión. 

4. Explicar a diferenza entre sexo e xénero: 

● O seu Sexo: Está determinado polas características biolóxicas: 

home (macho) ou muller (femia). É inmutable, é dicir non se 

cambia porque é unha calidade biolóxica.  

● O seu Xénero. En función do seu sexo, ás persoas sonlles 

atribuídas determinadas características sociais e culturais que 

afectarán, ao longo da súa existencia, ás relacións que manteñan 

coa súa contorna e consigo mesmas, sinalándoas como femininas 

ou masculinas. 

ACTIVIDADE 2:  

 

DESCRICIÓN:  

 

Organización: individualmente. 

1. Visualización dos vídeos:  

● “El ideal del cuerpo femenino a lo largo de la historia” 

● “La evolución femenina a través de los años” 

2. Buscar anuncios de televisión onde apareza o ideal de beleza 

contemporánea neo masculino e feminino. Ensinar ao resto da clase. 

 

Organización: grupos de 4 

3. Analizar os prototipos de beleza encontrados nos anuncios elixidos e 

reflexionar sobre: 

● Que diferenzas hai entre beleza contemporánea coa beleza 

doutras épocas? 

● Que mensaxe nos queren transmitir? 

● Que consecuencias negativas poden ter estes prototipos actuais 

https://www.youtube.com/watch?v=QBiyRqzOVUo
https://www.youtube.com/watch?v=ooKslnUhHMY
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de beleza: anorexia, bulimia, vigorexia, ciruxía plástica. 

4. Tirar conclusións por grupos. Nomear un/unha voceiro do grupo que expoña 

ao ao resto da clase as conclusións  optidas. 

5. Comparar as conclusións optidas cos seguintes textos:  

● A partir da segunda metade do século XX, os medios de comunicación 

comezaron un proceso de expansión global e grazas ao 

desenvolvemento da tecnoloxía o ideal de beleza foise 

homoxeneizando. Por iso, a pesar de que a beleza física sexa unha 

propiedade subxectiva e cambiante, o ideal desta foi visto permitido ao 

longo da historia por estereotipos para que se dese unha imaxe con 

características fenotípicas non reais que corresponden a un imaxinario 

colectivo comunmente aceptado sobre como debe ser unha muller ou 

un home, que triunfa social e afectivamente na sociedade (Díaz e 

Muñiz, 2007; Mejía, Rojas e Ordoñez, 2012). 

● Os estereotipos son transmitidos, promovidos e aprendidos con 

frecuencia a través de familia, amigos e medios de comunicación 

(Valdepeña, 2005), como a televisión, as revistas e as redes sociais. É 

de resaltar que o consumo en redes sociais se vén incrementando na 

poboación nos últimos anos, destacándose Facebook, Instagram e 

Twitter como as redes que dominan o mercado (Castro, 2015).. 

● Nos últimos anos os estándares de beleza foron impostos e reforzados 

de xeito continuo polos medios de comunicación. O corpo foi un medio 

poderoso a través do que  foron crenzas e mitos xeneralizados a carón 

da estética, e foi actualizado como obxecto de desexo para publicitar 

calquera tipo de produto ou servizo; o rol fundamental da muller como 

nai e coidadora da familia xunto co símbolo de beleza estereotípase 

na publicidade de forma natural coa xuventude (Perpiña e Baños, 

citados por Romaní e Casadó, 2014; Garcías e Garcías, 2004). 

OUTRAS POSIBLES TAREFAS: 

Organización: Grupos de 4. 

1. Amosar mediante un traballo nunhas cartolinas, o ideal de beleza física 

contemporáneo, tanto masculino como feminino. Na cartolina destacaranse 

mediante frechas e breves explicacións da descrición das principais 

características dos modelos seleccionados (medidas, idade, vestido, pose, 

descrición física dos seus caracteres, etc.) Este traballo expoñerasese 

oralmente por unha persoa do grupo. 
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2. Debate sobre como pensan?. Que será a muller do futuro? 

 

 

FP BÁSICA 

ACTIVIDADE 1: pasapalabra da linguaxe inclusiva. 

 

DESCRICIÓN:  

Obxectivos:   

1. Dar ferramentas para que o alumnado non empregue o falso xenérico 

masculino. 

2. Incluír homes e mulleres nun só concepto neutro que non discrimine a 

ninguén.  

Temporalización:  

● 1 sesión de 50 minutos.   

● 5 minutos de explicación de conceptos.   

● 30 minutos para traballar a ficha 2.   

● 15 minutos para conclusións.  

Metodoloxía: participativa, escoita activa, traballo en pequenos grupos   

Desenvolvemento:  

1. Comezamos a actividade explicando ao alumnado que é a linguaxe 

sexista. Centrándonos no falso xenérico masculino, xa que é a cuestión 

na que nos centraremos esta vez xunto coa necesidade que ten a 

sociedade de impulsar palabras neutras que conteñan ambos sexos. 

Por exemplo, cidadanía para referirnos a cidadás e cidadáns. 

Profesorado, alumnado.   

2. Unha vez realizada a explicación teórica, pasamos á práctica. 

Pediremos ao alumnado que se distribúa en grupos de 3 ou 4 persoas. 

E proporcionarémoslles a ficha 1 (definicións de palabras inclusivas) e a 

ficha   (O rosco do pasapalabra). Temos dous desenvolvementos 

alternativos, nos dous casos, o tempo máximo de realización non 

deberá ser superior a  30 minutos.  

3. Desenvolvemento 1: o profesorado vai dicindo as diferentes definicións  

aos grupos e estes contestan. Un deles controla o tempo total que  

consumiron. O profesorado dispón das respostas.  
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4. Desenvolvemento 2: É o propio alumnado, en cada un dos grupos, o 

que  fai a pregunta e respóndea. Unha persoa do grupo fai a pregunta, 

a outra  responde. Unha terceira, controla o tempo total consumido.  

5. Finalmente, realizaremos un pequeno debate de 10 minutos que xire en  

torno ás seguintes cuestións: Credes que a linguaxe é máis igualitaria 

se  empregamos termos neutros? Ou pola contra, credes que o uso do  

xenérico masculino é máis apropiado en termos de igualdade? Que  

dificultade encontrades no uso dos termos neutros? Credes que a 

linguaxe é  sexista ou sono as persoas que o creamos as que 

incorporamos rasgos  sexistas? Por que credes que acontece?  

 

● Exemplo de rosco: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/ 

3954274-pasapalabra_inclusivo.html  

ACTIVIDADE 2: entrevista de traballo sexista. 

 

DESCRICIÓN:  

Obxectivos  

1. Exercer unha visión crítica de cuestións que atinxen o día a día das  

mulleres no mundo laboral. 

2. Elaborar unha visión alternativa coa finalidade de favorecer prácticas 

que  respecten os dereitos das mulleres a ser tratadas con respecto.  

Temporalización: 50 minutos de sesión distribuídos do seguinte xeito:  

● 2 minutos: introdúcese a actividade.   

● 3 minutos: curtametraxe : https://youtu.be/n_jJ2ZRBeus (finalista 

na X  edición do festival de Curtametraxes notodofilmfest.com)  

● 10 minutos: posta en común e resposta en grupo das cuestións 

que se  presentan.  

● 10 minutos: a entrevista do revés, darlle a volta á situación. 

● 25 minutos para simular e gravar a mesma entrevista que acaban 

de  visualizar pero feita respectando os dereitos das mulleres.  

Metodoloxía: participativa, escoita activa, traballo en gran grupo.  

Desenvolvemento  

1. Visualización dunha curtametraxe de 3 minutos (https://youtu.be/ 

n_jJ2ZRBeus) onde se exemplifica unha entrevista de traballo sexista. - 

Durante a visualización cada persoa anota todas as cuestións que 

remarcan  como sexistas na entrevista  

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/%203954274-pasapalabra_inclusivo.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/%203954274-pasapalabra_inclusivo.html
(https:/youtu.be/%20n_jJ2ZRBeus)
(https:/youtu.be/%20n_jJ2ZRBeus)
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2. Ao rematar facemos unha posta en común, respondendo ás seguintes  

cuestións: Considerades que isto segue pasando ou presenta unha  

situación esaxerada? Coñecedes alguén que tivera unha entrevista 

deste  xeito?   

3. Imos darlle a volta á entrevista, sendo a muller a entrevistadora, e o 

home  quen asiste. Como sería o resultado? Parécevos ridículo? Por 

que existe  esta diferenza?  

4. A continuación organizamos un reparto de papeis no taboleiro da aula  

para facer unha gravación co móbil simulando a entrevista que acaban 

de ver mellor feita, respectando os dereitos das mulleres no mundo  

laboral. 

 

CICLOS MEDIOS DE FP 

ACTIVIDADES PROPOSTAS:  

 

1. Realizar un barrido polas diferentes ramas da formación profesional e 

analizar “a priori” se se consideran femininas ou masculinas. Ver a súa 

orixe é o índice de alumnas e alumnos nalgunhas delas.( por exemplo 

perruquería e estética, APSD, Enerxías renovables, mecánica e 

automoción, hostelaría). 

a) Debullar os roles de xénero e seguir a pista histórica da súa 

orixe e de  como as profesións foron mudando cos tempos, 

pero non así, o patrón patriarcal que as sosteñen.. 

b) Recoñecer as fases da violencia de xénero e identificar os 

indicadores  da mesma. 

2. Realizar unha presentación clara sobre indicadores  de violencia e partir 

disto, analizar a dificultade de recoñecela nunha contorna próxima e os 

obstáculos que nos impiden actuar cando a violencia se xenera ou se 

sofre nunha contorna  próxima. 

3. Coñecer as ferramentas  administrativas para a loita contra a violencia 

de xénero. 

4. A partir dun cuestionario realizado no google, convidar ao alumnado. 

Partindo dunha serie de casos prácticos a buscar ferramentas que 

poidan axudar e procurar solucións a un posible caso de violencia. 
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RECURSOS E METODOLOXÍA PARA O PROFESORADO  

1. Charla-coloquio: Igualdade legal - igualdade real. Igualdade de 

oportunidades para a mellora do emprego. A desigualdade como causa 

de violencia de xénero e acoso sexual no traballo. (Trataríase de contar 

con algunha entidade ou organización que puidese formar ó profesorado 

sobre a situación real da muller na contorna laboral no contexto actual: teito 

de cristal, fenda de xénero no mercado laboral, dificultade no acceso ao 

emprego en postos tradicionalmente suxeitos a estereotipos de xénero, 

conciliación familiar, acoso sexual como consecuencia da desigualdade, as 

distintas formas de acoso sexual...Tamén se podería contar con homes e 

mulleres que narraran as súas experiencias, por exemplo homes e mulleres 

con profesións tradicionalmente asociadas co xénero contrario, para que 

comenten sobre as dificultades que atoparon de cara á inserción laboral, o 

mantemento do posto de traballo, as reaccións da contorna e 

compañeiros/as de traballo, posibles exclusións laborais por cuestión de 

xénero...  - (A actividade tamén pode ser interesante para alumnado de 

ciclos ou últimos cursos (Bacharelato, 3º/4º ESO - Integrable curricularmente 

en materias como Economía, FOL...), convidando por exemplo a persoas 

que cursen ou elixiran estudos e profesións tradicionalmente asociados ao 

xénero oposto e que conten a súa experiencia. 

2. Charla-coloquio: Diversidade sexual, xénero e realidade trans infanto-

xuvenil. (Contar con algunha entidade, por exemplo ARELAS, para levar a 

cabo unha sesión de sensibilización de cara á diversidade sexual, 

favorecendo a normalización da mesma e concienciando da importancia 

deste respecto e consideración dende os centros educativos). 

3. Outras:  

a. Propoñer na CCP a posibilidade de oferecer materias relacionadas coa 

igualdade de xénero:  

Cóntase con oferta en 1º e 2º da ESO coas materias de “Igualdade de xénero” e 

“Educación afectivo-sexual”, pero non en Bacharelato. A lexislación permite 

a oferta da materia de Coeducación para o S. XXI en 1º Bach, co que deste 

xeito ampliaríase a cobertura á etapa postobrigatoria. (VER CADRO) 

MATERIA CURSO LEXISLACIÓN CAMBALLÓN 

Igualdade de 
xénero 

1º e 2º ESO  Orde 13 xullo 2016, amplía 
relación materias de libre 
configuración na ESO e Bach 

EN OFERTA 

Educación afectivo- 2º ESO Materia de centro. EN OFERTA 
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sexual Aprobada/Autorizada 
Inspección 

Coeducación para 
o século XXI 

1º BACH Orde 7 agosto 2018, amplía 
relación materias de libre 
configuración autonómica na 
ESO e Bach 

PROPOÑER? 

 

b. Propoñer na CCP a posibilidade de adquirir un compromiso por parte de 

todo o profesorado para incluír o tratamento da promoción da igualdade 

de xénero nas programacións. Así, cada docente podería incluír 

anualmente na súa programación, por exemplo no apartado m) Concreción 

dos elementos transversais que se traballarán no curso, ademais doutros 

temas que vaia abordar, algunha actividade de promoción da igualdade e/ou 

prevención da violencia de xénero no ámbito da súa materia, o que 

garantiría ademais a integración curricular.  

RECURSOS E METODOLOXÍA PARA AS FAMILIAS  

1. Charla-coloquio: Educación afectivo-sexual na adolescencia. 

Identificación e prevención da violencia de xénero. Pautas e 

orientacións para familias. Buscar algunha entidade (CIM, consultoras de 

coeducación…) que poida concienciar e formar ás familias sobre a violencia 

de xénero nas relacións adoslescentes e a súa prevención. Trataríase de 

despertar a reflexión nas familias, dotándoas de coñecementos que o 

axuden a identificar os primeiros signos do  maltrato adolescente (control do 

móbil, illamento das amizades, control da vestimenta…) e estratexias e 

pautas educativas a adoptar no fogar para previr e evitar a violencia de 

xénero. - (A actividade podería ser aberta tamén a todo o profesorado 

interesado) 

 

2. Charla-coloquio: Diversidade sexual, xénero e realidade trans infanto-

xuvenil. (Contar con algunha entidade, por exemplo ARELAS, para levar a 

cabo unha sesión de sensibilización de cara á diversidade sexual, 

favorecendo a normalización da mesma entre as nais/pais, co fin de que 

transmitan valores de respecto e aceptación ós seus fillos/as).  

 

3. Outros temas que poden ser necesarios para familias : 

Xénero, elección de estudos e desempeño laboral. A importancia da toma de 

decisións  libre de estereotipos de xénero.  
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1. AVALIACIÓN  
AVALIACIÓN INICIAL :  

Neste senso revisaremos cal é a situación de partida en cada curso académico 

tomando como referencia o Estudo sobre a situación de igualdade realizado 

durante o curso 2018-2019. Sempre que sexa posible levarase a cabo a 

realización de enquisas (como as recollidas no citado estudo) para así poder 

adaptar mellor as tarefas de cara á consecución dos obxectivos formulados.  

 

AVALIACIÓN CONTINUA:  

Consecuencia directa da correcta aplicación do Plan de Igualdade será a 

adaptación deste ás necesidades da comunidade educativa en cada momento, 

polo que deberemos observar constantemente as fortalezas e debilidades das 

nosas propostas, así como a implicación e pegada que vaian deixando as 

distintas tarefas en prol da igualdade e fomento de valores tanto a nivel de centro 

educativo, coma fóra del.  

Cada titor/a, así como os/as membros dos distintos departamentos irán recollendo 

todos estes aspectos co fin de propoñer modificacións de cara a cursos 

posteriores.  

 

AVALIACIÓN FINAL:  

Na avaliación final recolleranse os aspectos destacables relacionados cos 

obxectivos, así como, coas accións educativas e tarefas propostas no Plan de 

Igualdade. Estes resultados reflicitiranse na memoria do Plan de Igualdade de fin 

de curso.  

O modelo de rúbrica no que se vaian recoller estas observacións podería ser o 

seguinte:  
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VALORACIÓN DA ACCIÓN / ACTIVIDADE 
1: moi en desacordo / 2: en desacordo / 3: de acordo / 4: moi de acordo 1 2 3 4 

Os obxectivos son factibles e están adaptados á etapa 
/ colectivo. 

    

A acción / actividade está axustada aos obxectivos.      

A acción / actividade é factible e está adaptada á 
etapa / colectivo.  

    

Fortalezas da acción / actividade:  
 
 
 
 
 
 
 

Debilidades da acción / actividade:  
 
 
 
 
 
 
 

Propostas de mellora:  
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2. PROPOSTAS DE VISUALIZACIÓN E DIFUSIÓN 
Trataremos de dar visibilidade ás nosas accións desde o centro a través de 

distintos medios, co fin de chegar o máis lonxe posible e deixar unha pegada 

fonda de sensibilidade co tema entre todos/as os/as membros da comunidade 

educativa. Para elo, contaremos coas seguintes canles de comunicación: 

- Redes sociais  

- Páxina web do centro  

- Biblioteca 

- Taboleiros do centro 

- Titorías  

- Departamento de orientación 

- Reunión con familias  

- ANPA 


