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1. INTRODUCIÓN. 

 
No IES de Melide somos conscientes de que a calidade do Sistema Educativo baséase na 

equidade, na inclusión e na igualdade de oportunidades1 para todas as persoas. Cremos 

que unha educación de calidade fundaméntase na formación integral da persoa, que 

desenvolva as súas capacidades e as poña ao servizo da sociedade e do ben común. 

 

No  I  Plan  de  actuacións  para  a  Igualdade  nos  Centros  Educativos  de  Galicia  2016/2020 

recóllese que estudos recentes constatan que nos últimos anos se observou un aumento 

das condutas discriminatorias e dos estereotipos sexistas entre o alumnado dos Centros 

Educativos; condutas e estereotipos que inflúen no desenvolvemento da súa identidade 

e  que  acaban  manifestándose  moitas  veces  a  través  de  problemas  de  convivencia 

escolar. 

 

Os Centros Educativos son un reflexo do que sucede na sociedade, as condutas 

discriminatorias que se perciben nos centros son reproducións das percibidas polo noso 

alumnado na sociedade que lle rodea, de aí a necesidade de estar atentos e espertar 

neles, no noso alumnado, a necesidade de detectar estas condutas, de recoñecelas como 

discriminatorias, de reflexionar sobre elas e de cuestionalas para tratar de desterralas, 

para así tratar de construír unha sociedade distinta, igualitaria e respectuosa coas 

diferenzas. 

 

A coeducación é un estilo educativo, un proceso de transformación social que implica 

educar sen diferenciar as mensaxes en función do sexo. A coeducación preséntase como 

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 

necesario e imprescindible deseñar e desenvolver un Plan de Igualdade para o IES de 

Melide, que forme parte do PEC, e que recolla todos aqueles elementos que deben ser 

tomados en conta para que a igualdade sexa unha realidade efectiva do noso centro. 

 
 
 

1 Entendemos que cando falamos de igualdade de oportunidade que estamos a falar de crear as condicións 

necesarias no entorno para que esa oportunidade sexa unha posibilidade real e efectiva. 
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Non obstante, xa na actualidade se están a desenvolver algunhas actuacións en materia 

de igualdade que destacamos a continuación: 

 

 Concreción e desenvolvemento de medidas de intervención para abordar 

condutas contrarias á convivencia por razón de xénero.

 Concreción e desenvolvemento de obxectivos coeducativos no Proxecto 

Educativo de Centro.

 Concreción de contidos dunha educación afectivo-sexual integral para todo o 

alumnado desenvolvidos no marco da Acción Titorial do Centro.

 Realización de actividades dirixidas a todo o alumnado no 25N e 8M.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO 

2.1. CONTEXUALIZACIÓN NORMATIVA 

 
Toda actuación educativa precisa dun respaldo normativo para o desenvolvemento das 

súas funcións. Tamén en materia de igualdade, onde destacamos o seguinte marco 

lexislativo que nos serve para orientar as nosas actuacións no IES de Melide. 

 

A nivel europeo: 

 
➔ A Resolución do Parlamento Europeo, do 9 de xuño de 2015, sobre a Estratexias 

da  Unión  Europea  para  a  igualdade  entre  homes  e  mulleres  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. 

 

A nivel estatal: 
 

➔ A Constitución Española de 1978 recoñece no seu artigo 14 a igualdade ante a lei 

por  razón  de  sexo.  E  no  seu  artigo  9.2  di  que  é  obriga  dos  poderes  públicos 

promover as condicións para que esa igualade sexa real e efectiva. 

 A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación (LOE), coas 

modificacións da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de Mellora da 

Calidade Educativa (LOMCE); e os artigos vixentes da LODE (1985) que 

recollen e regulan o funcionamento do noso Sistema Educativo actual, 

establecen entre os seus principios: 

 O desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención 

da violencia de xénero. 

 A Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre 

homes e mulleres establece: 

 Artigo 23: a edu ++cación para a igualdade de mulleres e homes. 
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 Artigo 24: a integración do principio de igualdade na política de 

educación. 

 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. 

A nivel autonómico destacamos: 
 

➔ 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, que establece: 

 En ningún caso, o deseño e desenvolvemento do currículo conterá 

elementos que transmitan, directa ou indirectamente, unha distribución 

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

sexo sobre o outro en calquera ámbito da vida. 

 O enriquecemento do contido curricular coas contribucións ao 

coñecemento humano realizadas polas mulleres no pasado e no presente, 

e co axeitado reflexo do papel das mulleres na evolución histórica. 

 A Xunta de Galicia incluirá nos programas de formación do profesorado, 

como materia específica, a igualdade e a violencia de xénero. Módulo ICI 

(Igualdade, Convivencia e Inclusión) nos plans de formación do 

profesorado a partir do curso 17/18 e posteriores. 

 Erradicación de prexuízos nos centros docentes. 

 Integración da igualdade na formación profesional. 

➔ 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 “valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de 

dereitos  e  oportunidades  entre  eles.  Rexeitar  a  discriminación  das  persoas  por 

razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así 

como calquera manifestación de violencia contra a muller.”  Inclúe entre os seus 

elementos  transversais  evitar  “os  estereotipos  que  supoñan  discriminación  por 
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razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a 

visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 

intersexual”. 

➔ Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da 

formación profesional básica (FPB) das ensinanzas de formación profesional do 

sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un currículos de títulos 

profesionais básicos. 

➔ Orde  do  13  de  xullo  de  2015  pola  que  se  regulan  as  ensinanzas  de  FPB  na 

Comunidade   Autónoma   de   Galicia,   así   como   o   acceso   e   a   admisión   nestas 

ensinanzas. 

➔ Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da 

formación profesional do sistema educativo de Galicia. 

➔ Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula a avaliación e a acreditación 

académica do alumnado que cursa ensinanzas de formación profesional básica. 

➔ Lei 9/1992, do 24 de xullo, de educación e promoción de adultos. 

➔ Orde do 20 de marzo de 2018 pola que se regula a educación básica para as 

persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

➔ A Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de 

lesbianas, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia (LGTBI) dedica o capítulo 

V as medidas no ámbito educativo. 

➔ Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero, recolle medidas encamiñadas á formación e prevención da 

violencia de xénero. 

➔ O  Decreto  8/2015  que  desenvolve  a  Lei  4/2011  de  convivencia  e  participación  da 

Comunidade  Educativa  contempla  a  integración  do  principio  de  igualdade  entre 

mulleres e homes. 

➔ Instrucións 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  sostidos  con  fondos  públicos  de  niveis  non 

universitarios da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. 

mailto:ies.melide@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmelide/


Avda de Compostela (O Marquiño) s/n 15800 –Melide- 881866109 i es.melide@edu.xunta.es - http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmelide/ 

 

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 Ciberacaoso. 

 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 da Violencia 

de Xénero, que ten como obxectivo crear e fomentar novos modelos de relación 

sociais, emocionais e afectivas ao marxe de roles e estereotipos de xénero. 

 

2.2. CONTEXTUALIZACIÓN DO CENTRO 

 
O Proxecto Educativo do IES de Melide recolle varios aspectos relacionados coa 

coeducación. Nesa dirección, é preciso destacar que: 

 

 Indica como un dos piares fundamentais da educación: “Coa implicación de toda a 

comunidade educativa seremos quen de facer do IES de MELIDE un centro onde o 

proceso de ensino-aprendizaxe combine ledicia e reto, ideas estimulantes con 

resultados e produtividade, baixo un contexto “amigable” e cun nivel alto de 

esixencia e expectativas, caracterizado por un traballo honesto que promova o 

esforzo e que se centre nunha conduta ética que busque a dignidade e o respecto 

para todas as persoas, con especial atención a desterrar as condutas relacionadas 

coa a discriminación de xénero, fomentando unha educación en valores 

democráticos identitarios, na que ninguén se poida sentir superior ao seu 

semellante, que sume potenciais singulares e que aposte pola igualdade entre 

sexos, tanto no presente como cara ós labores da vida diaria no futuro. A 

educación en valores será garante dunha sociedade libre, democrática e 

igualitaria”. 
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 Recolle como obxectivo fundamental a Educación en Valores e dentro dela, 

destaca: “Teremos moi en conta os artigos 9 e 10 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, 

galega para a igualdade de mulleres e homes. Nos documentos do centro, farase 

mención explícita e arbitraranse estratexias para que poidamos erradicar todo 

tipo de prexuízos relacionados coa desigualdade de xénero no alumnado do 

centro e en xeral no comportamento de toda a Comunidade Educativa. O 

tratamento debe ser bidireccional e integrado”. 

 

Ademais, no documento das Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia 

(NOFC) do IES de Melide, recóllese: 

 

 Como obxectivo co fomento da convivencia positiva no IES de Melide: “Propoñer 

medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre 

homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación polas causas ás que 

se refire o artigo 84.3 da Lei Orgánica, a resolución pacífica de conflitos, e a 

prevención da violencia de xénero. 

 No artigo 8, indícase que a Composición e funcións da Comisión de Convivencia 

deberá integrar na súa composición o principio de igualdade entre homes e 

mulleres na mesma proporción que a representación dos distintos colectivos no 

Consello Escolar. 

 Artigo 19, como deberes básicos da Convivencia do Alumando dise o de respectar 

a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de 

dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos 

restantes membros da comunidade educativa. 

 

Finalmente, no Plan de Convivencia recóllese como dentro dos seus obxectivos “O 

coñecemento e o respecto dos dereitos individuais e colectivos, con especial atención a 

aqueles que se refiren á non discriminación por cuestións de sexo raza ou identidade 

sexual”. Así mesmo está recollido no apartado f das funcións da comisión de convivencia: 

Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de 

actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos 

os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos. 
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3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA IGUALDADE DE XÉNERO, COA 

VIOLENCIA DE XÉNERO E COA LGBTIFOBIA 

 

Para levar a cabo unha análise da situación do centro en relación coa igualdade de 

xénero, coa violencia de xénero e coa LGBTIfobia utilizouse as seguinte técnica de 

recollida de información: 

 

 Revisión da Memoria da Programación Xeral Anual do curso 2017/2018. 

 
Como conclusión, constatamos como unha fortaleza do IES de Melide a preocupación 

existente na Comunidade Educativa (alumnado, profesorado, familias e contorna) por 

transmitir unha educación libre de estereotipos de xénero a través de actuacións como 

as seguintes: 

 

 Organización de charlas de sensibilización e promoción do respecto pola 

diversidade afectivo-sexual, obradoiros de igualdade, obradoiros de educación 

afectivo-sexual e actividades complementarias e extraescolares nas que se 

traballa a igualdade de oportunidades2 entre homes e mulleres, realización de 

debates entorno a violencia de xénero, machismos e micromachismos, 

representacións teatrais, organización e participación de concursos con temáticas 

relativas á igualdade de xénero e a celebración do día internacional contra a 

violencia de xénero e a celebración do 8 de marzo, entre outros. 

 A procura dunha representación equitativa de homes e mulleres nas diferentes 

comisións creadas no centro, nas actividades de representación por parte do 

alumnado (festivais organizados polo alumnado, acto de fin de curso, …) e no 

reparto de grupos. 

 A utilización de linguaxe neutro, sempre que sexa posible, nas comunicacións 

oficiais e na cartelería do centro (sala de profesorado, dirección, xefatura de 

estudos, secretario/a…) 

 A realización do curso de igualdade a través do CAFI por parte do profesorado 

anotado nas liñas de formación en centros. 

 
2 Entendemos que cando falamos de igualdade de oportunidade que estamos a falar de crear as condicións 

necesarias no entorno para que esa oportunidade sexa unha posibilidade real e efectiva. 
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 Participación e coordinación con todos os estamentos do concello con relación 

directa coas políticas e actuacións relacionadas coa violencia de xénero e a 

igualdade entre homes e mulleres do Concello de Melide a través das xuntanzas 

organizadas a través do Concello.

 

Coma debilidades do IES de Melide constátase a: 

 
 Non existencia dunha persoa do Consello Escolar responsable en materia de 

igualdade. 

 A ausencia dun diagnóstico no centro sobre a situación da igualdade de xénero e 

da violencia machista. 

 A falta de definición das medidas de acompañamento do protocolo de identidade 

de xénero. 

 

OBXECTIVOS COEDUCATIVOS QUE SE ABORDAN NO PLAN DE IGUALDADE DO IES DE 

MELIDE 

Os obxectivos xerais do Plan de Igualdade son: 

 
 Implicar a toda a Comunidade Educativa no Plan de Igualdade. Reflexionar sobre a 

nosa práctica docente, modificando o que transmitimos coa nosa actitude e coa 

utilización da linguaxe na aula.

 Garantir a igualdade de oportunidades3 para todo o alumnado e a equidade 

favorecendo a inclusión de todos os colectivos presentes no centro.

 Realizar unha diagnose a nivel de centro que nos permita coñecer a percepción da 

comunidade educativa en relación á igualdade xénero e detectar posibles casos e 

actuacións a realizar.

 Definir as medidas de acompañamento do protocolo de identidade de xénero.

 Traballar para apreciar a diversidade como un factor enriquecedor da sociedade. 

Promover o respecto á libre orientación sexual e o rexeitamento de todo tipo de 

violencia ou agresión sexual.

 

 
3 Entendemos que cando falamos de igualdade de oportunidade que estamos a falar de crear as condicións 

necesarias no entorno para que esa oportunidade sexa unha posibilidade real e efectiva. 
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 Fomentar a resolución pacífica de conflitos e a prevención dos mesmos a través 

de actividades que eduquen no recoñecemento das emocións, o control e 

expresión das mesmas así como a comunicación asertiva.

 Favorecer actividades inclusivas que busquen a integración de todo o alumnado 

no centro educativo, atendendo especialmente a espazos e tempos nos que 

colectivos máis minoritarios ou con máis dificultade de integración sexan 

especialmente vulnerables.

 Fomentar a diversificación profesional e visibilizar á contribución da muller á 

sociedade en todos os ámbitos como forma de promover unha elección 

académica e profesional libre de estereotipos.

 

3.1. Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 

 
 Coidar a configuración equitativa e igualitaria dos grupos de alumnado ao inicio de 

curso.

 Potenciar a presenza igualitaria de homes e mulleres nas diferentes comisións de 

coordinación docente do Centro e nos órganos de xestión do Centro.

 Coñecer as percepcións do alumnado do IES de Melide en relación á igualdade de 

oportunidades4 entre mulleres e homes no Centro e tamén na contorna.

 Realizar un uso crítico dos materiais didácticos empregados na práctica docente, 

evitando o uso de metodoloxías e a selección de tarefas que axuden a asentar 

estereotipos de xénero.

 Participar nos programas educativos fomentados pola Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional: Plans Proxecta, Contratos-programa...

 

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

 
 Levar a cabo, no marco de Acción Titorial e de xeito transversal en todas as 

materias, actividades de sensibilización para a prevención de casos de violencia de 

xénero.

 
 

 

4 Entendemos que cando falamos de igualdade de oportunidade que estamos a falar de crear as condicións 

necesarias no entorno para que esa oportunidade sexa unha posibilidade real e efectiva. 
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 Desenvolver, a través da Acción Titorial, programas de Habilidades e 

Competencias Sociais que fomenten actitudes de respecto entre homes e 

mulleres.

 Fomentar o uso deste Plan de Igualdade como unha ferramenta complementaria 

ao Plan de Convivencia do Centro, poñendo en marcha os mecanismos necesarios 

para a detección e intervención en casos de violencia de xénero entre o 

alumnado.

 Introducir, na Escola de Familias, actuacións dirixidas á sensibilización e formación 

das familias para dotar de ferramentas para a prevención da violencia de xénero.

 Realizar un estudio de diagnose en relación coa violencia de xénero dirixido a toda 

a Comunidade Educativa.

 Poñer en coñecemento da Comunidade Educativa o fluxograma de actuación na 

área educativa recollido no protocolo de coordinación e cooperación institucional 

fronte a violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

3.3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual 

 
 Desenvolver de xeito transversal actuacións de sensibilización encamiñadas a 

fomentar un respecto cara as diversidades. 

 Levar a cabo as actuacións recollidas no Plan de Convivencia para a detección e 

intervención de condutas contrarias á convivencia en materia de discriminación 

por razóns de orientación sexual. 

 Deseñar actuacións dirixidas ás familias co fin de sensibilizar cara o respecto á 

diversidade afectivo-sexual. 

 

3.4. Prevención, detección e intervención en casos de LGBTIfobia 

 
 Levar a cabo as actuacións recollidas no Plan de Convivencia para a detección e 

intervención de condutas contrarias á convivencia relacionadas coa LGBTIfobia. 

 Deseñar e desenvolver algunha actuación coa Asociación Arelas (Asociación de 

Familias de Menores Trans*). 

 Deseñar actuacións dirixidas ás familias co fin de sensibilizar cara o respecto á 

diversidade afectivo-sexual. 
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4. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN NOS SEGUINTES ÁMBITOS: 

4.1. Organización do centro. 

 Analizar e integrar, en caso de ser necesario na documentación de centro: 

Proxecto Educativo, NOF, Plan de Convivencia e Programacións didácticas, de 

forma integral a perspectiva de xénero, especificando actividades, actuacións e 

dinámicas nas que se contribúe a este Plan de Igualdade. 

 Nomear unha persoa responsable en materia de igualdade no Consello Escolar 

para participar no impulso do Plan de Igualdade do IES de Melide. 

 Favorecer a potencias a asistencia do profesorado a cursos de formación en 

materia de igualdade. 

 Poñer en coñecemento da Comunidade Educativa, a través da páxina web do 

Centro, da aprobación do Plan de Igualdade. 

 Empregar unha linguaxe igualitaria e inclusiva nas actividades do centro e nos 

documentos oficiais e institucionais. 

 Colaborar co Concello de Melide e outras institucións da contorna na realización 

de actividades para o fomento da igualdade entre homes e mulleres e a 

prevención da violencia de xénero. 

 Coordinación entre orientación, vicedirección, biblioteca, normalización e 

departamentos para a organización e realización de actividades encamiñadas 

sensibilización e formación en materia de igualdade, coeducación e prevención da 

violencia de xénero. 

 Planificar e desenvolver actividades conmemorativas entorno ao 25N, 8M, 

celebracións LGBTI, etc. 

 Elaborar unha enquisa na que se recollan aspectos relativas á convivencia escolar, 

especificando aspectos relativos á igualdade de xénero, diversidade sexual. 

 Concretar o desenvolvemento curricular da educación afectivo-sexual integral 

para todo o alumnado de maneira específica nos contidos da Acción Titorial e de 

xeito transversal en todas as materias. 

 Deseñar e desenvolver un Plan de Orientación Académica e Profesional libre de 

estereotipos de xénero. 
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 Favorecer a sensibilización o profesorado para o uso crítico e a revisión do 

material didáctico con perspectiva de xénero. 

 

4.2. Eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión n dos valores e dos 

saberes. 

 Revisar a práctica docente desde unha perspectiva de xénero; así como os 

materiais didácticos utilizados nas aulas. 

 Fomentar no profesorado un proceso de reflexión co obxectivo de repensar e 

reeducar as formas de sentir, ser e actuar en relación coa igualdade entre homes e 

mulleres. 

 Realizar actividades de sensibilización con toda a Comunidade Educativa 

(alumnado, profesorado e familias). 

 

4.3. Xestión dos espazos, dos recursos e as oportunidades de realización vocacional de 

xeito inclusivo. 

 Incorporar aos fondos da biblioteca do IES de Melide lecturas coeducativas 

recollidas nas Maletas de Igualdade publicadas pola Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional; así como con calquera fondo que promova 

a igualdade entre homes e mulleres proposta polo claustro. 

 Revisar a idoneidade dos contidos audiovisuais das actividades do centro e as 

entidades colaboradoras ao respecto da diversidade sexual e de xénero. 

 Empregar contidos de actualidade para sensibilizar sobre a necesidade de avanzar 

cara a igualdade real. 

 Xestionar as actividades e da ocupación do patio para favorecer a inclusión, así 

como valorar posibilidade de crear un patio inclusivo no IES de Melide. 

 Promover a cooperación nos espazos tecnolóxicos. 

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

orientación sexual dende o ámbito da orientación educativa e vocacional. 

 Previr o acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidade de 

xénero do alumnado na realización da fase de prácticas na FCT. 
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 Promover a participación do sexo menos representado nas actividades científico- 

tecnolóxicas, deportivas, artísticas, de coidade, etc. 

 

4.4. Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia escolar 

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

 Promover actividades de coidado entre persoas, do medio ambiente, etc. 

 Promover o respecto cara a diversidade sexual e de xénero. 

 Promover metodoloxías activas, participativas e cooperativas. 

 Promover a corresponsabilidade na realización das tarefas. 

 Promover actividades de inserción social na Comunidade Educativa. 

 
5. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE IGUALDADE 

 
Santos  Guerra  (2003)  define  a  avaliación  como  un  proceso  de  diálogo,  compresión  e 

mellora. Trillo Alonso (2005) engade que a avaliación debe supoñer unha oportunidade 

para aprender. Nesa dirección, levaremos a cabo: 

a. Unha avaliación inicial establecida no punto 3 de análise da situación do centro en 

relación coa igualdade de xénero, a violencia de xénero e a LGBTIfobia. 

b. Unha avaliación continua ao longo da posta en marchar do Plan de Igualdade que 

nos permite ir facendo axustes, modificación e retroalimentar a nosa propia 

práctica. 

c. Unha avaliación final para valorar o grao de consecución dos obxectivos, 

reflexionar sobre os puntos fortes e débiles do noso plan, recoller as dificultades 

de implementación e establecer propostas de mellora. 

Os criterios de avaliación que teremos en conta nos tres momentos son: 
 

 Grao implicación de todos os membros da Comunidade Educativa. 

 Grao de respecto e harmonía nos grupos do centro. 

 Grao de valoración da utilidade das actuacións recollidas no programa. 

 Grao de continuidade curricular. 

 Grao de satisfacción e participación dos diferentes implicados. 
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Para avaliar estes aspectos utilizaremos diversas técnicas e instrumentos como por 

exemplo: escalas de valoración para alumnado, profesorado e familias; cuestionarios de 

percepcións, observación por parte dos membros da Comunidade Educativa, reflexións 

por parte do profesorado sobre aspectos relacionados coa igualdade de xénero, a 

violencia de xénero e LGBTIfobia. 

Finalmente, a partires de toda a información recollida co proceso de avaliación, 

estableceremos unhas PROPOSTAS DE MELLORA que logo se recollerán na MEMORIA 

DO PLAN DE IGUALDADE. 
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