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1  INTRODUCIÓN 
Dúas das liñas de traballo fundamentais do IES do Milladoiro son a convivencia e a 

igualdade, que son dúas caras dunha mesma moeda. Entendemos que unha boa 

convivencia é imposible sen igualdade e que a igualdade mellora a convivencia. Un bo 

ambiente escolar mellora os resultados académicos e produce unha maior satisfacción 

da comunidade educativa ao mesmo tempo que, a pequena escala, contribúe a 

mellorar a convivencia na localidade na que o centro desenvolve a súa actividade: O 

Milladoiro.  

O artigo 1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, 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”. O seu artigo 2 establece que o sistema educativo se orientará á 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 (...)”. 

No ámbito autonómico son moitas as disposicións normativas que recollen 

instrumentos para acadar unha educación e formación en igualdade entre mulleres e 

homes. Así, o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, establece  que  a Xunta de 

Galicia adoptará, dentro das súas competencias, as medidas conducentes a lles 

proporcionar, tanto ás mulleres coma aos homes, unha educación para a igualdade. As 

condutas discriminatorias e os estereotipos sexistas entre o alumnado do centro  

inflúen no desenvolvemento da súa identidade e  maniféstanse na convivencia escolar, 

o que orixina un aumento dos conflitos e a resolución non pacífica destes conflitos 

entre os rapaces e as rapazas. A coeducación é a ferramenta que podemos utilizar 

para combatir a desigualdade. Entendemos que as actuacións de prevención e 

intervención como a titoría entre iguais, a mediación, a cibermentoría, a prevención do 

racismo e da violencia de xénero, as actuacións para a mellora do clima escolar e 

grupal como a olimpíada de convivencia, as escolas de pais e nais, os programas de 
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habilidades sociais, a organización de xornadas e encontros, o traballo cooperativo e a 

intelixencia emocional... son fundamentais, pero requiren sensibilización, formación, 

tempo e recursos para a súa posta en marcha. 

O VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e 

homes 2017-2020 establece como obxectivo estratéxico para a educación “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”.  

O mesmo documento considera obxectivos específicos:  

1. Avanzar nun modelo educativo baseado na coeducación.  

2. Promover a igualdade de xénero na organización e xestión dos centros 

educativos.  

3. Impulsar unha orientación académica e profesional libre de estereotipos.  

4. Consolidar o enfoque de xénero e das mulleres na actividade académica, 

científica, tecnolóxica e de innovación.  

5. Impulsar modelos igualitarios nas relacións afectivo sexuais.  

6. Promover valores e actitudes inclusivas e normalizadoras respecto á 

orentación sexual e as identidades de xénero.  

Finalmente, o I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 

recolle que a educación debe levarse a cabo dende unha perspectiva integral e de 

xénero, que contribúa a previr todo tipo de situacións de violencia, en particular a de 

xénero. 
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2  MARCO LEGAL________________________________________ 

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 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 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 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. 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  
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3   DIAGNÓSTICO________________________________________ 
Cómpre facer un diagnóstico inicial, que xa en si mesmo é unha acción significativa de 

cara á sensibilización dos membros da comunidade educativa e canto á igualdade. 

A realización deste análise levarase a cabo en paralelo coas accións que xa se veñen 

realizando no centro, e coas accións iniciais deste plan. 

Propóñense tres aspectos importantes a revisar: 

Linguaxe: 
- Linguaxe escrita no centro. Observación dos letreiros, comunicacións, etc 
- Linguaxe empregada nos documentos do centro: Programacións, Proxectos, 

memorias, Informes, plans… 
- Linguaxe oral empregada polo profesorado en reunións, claustros e actos públicos, 

así como a linguaxe empregada polo persoal non docente e alumnado. 

Celebracións : 

Actividades desenvolvidas no centro en días de conmemoración como 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 homofobia, transfobia e bifobia.  

Actividades:  

Actuacións concretas que se veñen levando a cabo no centro por iniciativa do 

profesorado sensibilizado coa temática e polo Departamento de Orientación : 
- Exposicións con perspectiva de xénero de traballos de distintos departamentos. 
- Obradoiro de Igualdade para o alumnado de 2º da ESO levado a cabo por IGAXES. 
- Obradoiro de relacións igualitarias para o alumnado de 4º da ESO levado a cabo 

pola Asamblea de Cooperación pola Paz. 
- Obradoiro de Igualdade e bos tratos para o alumnado de 3º da ESO levado a cabo 

por IGAXES. 
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- Dinámicas de grupos que fomentan a igualdade entre o alumnado da ESO 

nalgunhas horas de titoría. 
- - Charlas de orientación académica e profesional para o alumnado de 4º da ESO e 

2º de Bacharelato que teñen moi en conta a igualdade de xénero e de 

oportunidades. 
- Obradoiros de Igualdade prevención da violencia de xénero do Concello de Ames. 
- Programa Educación afectivo-sexual (Concello de Ames): 3º ESOProxecto EPDLAB: 

Educación para o desenvolvemento (2º ESO, AGARESO) 

- Traballos de investigación e publicacións como  Historia das nosas avoas (http://

www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/node/1100) ou  Mulleres traballadoras,

(http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/node/1328). 
- Axenda feminista para 1º de ESO 

3.1 DATOS CUANTITATIVOS  
Alumnado 
Datos de matrícula a 30/9/19 

ESO Mulleres Homes Total

1º curso 62 54 116

2º curso 29 64 93

3º curso 56 47 103

4º curso 44 31 75

BAC Mulleres Homes Total

1º curso 17 22 39

2º curso 34 18 52

TOTAL 
ALUMNADO

Mulleres Homes Total

IES DO MILLADOIRO 242 236 478
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Claustro 

DEPARTAMENTOS Mulleres Homes Total

A. Plásticas 1 2 3

C.Naturais 3 1 4

Economía 1 0 1

Educ. Física 0 2 2

Filosofía 0 1 1

Fís./Quím. 2 1 3

Francés 3 0 3

Grego 1 0 1

Inglés 4 1 5

L. Castelá 5 0 5

L. Galega 4 2 6

Matemáticas 7 0 7

Música 1 0 1

Orientación 2 1 3

Relixión 1 0 1

Tecnoloxía 2 1 3

Xeografíae Historia 4 1 5

TOTAL 
PROFESORADO

Mulleres Homes Total

IES DO MILLADOIRO 41 13 54

� �8



� � � �

Cargos 

Mulleres Homes Total

Dirección 1 1

X.Estudos 1 1

Vicedirección 1 1

Secretaría 1 1

Xefaturas de 
departamento

12 5 17

Coordinación de 
EDLG

1 1

Coordinación 
Convivencia

1 1

Coordinación 
Aprendizaxe 
cooperativa

1 1

Coordinación 
biblioteca

1 1

Coordinación 
Inmersión 
lingüística

1 1

TOTAL CARGOS 18 7 26
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3.2 CONTEXTUALIZACIÓN 
Identificamos os aspectos positivos e os problemas aos que teremos que facer 

fronte respecto da situación actual 

ASPECTOS POSITIVOS PROBLEMAS

Existe unha sensibilación co tema entre 
parte do profesorado

Non existe actualmente un Equipo de 
Igualdade con formación nin posibilidade 
de dotación horaria para este traballo.

Existen actuacións para a iguadade e a 
prevención da violencia de xénero

As actividades do 25 de novembreo,, 8M 
e outras non están sistematizadas e 
dependen da voluntariedade do 
profesorado.

Existe colaboración externa en 
programas de obradoiros co alumnado

Non hai persoal con formación en 
Igualdade, nin está contemplada esta 
formación no PFPP

A biblioteca conta con fondos para facer 
unha sección de Igualdade.

Os textos, materiais impresos ou 
audiovisuais que se utilizan nas aulas 
non están revisados dende unha 
perspectiva de xénero.

O equipo directivo ten presenza femenina Non contamos con recursos humanos  e 
temporais que permitan a posta en 
marcha dun plan ambicioso.

O equipo directivo manifesta o seu 
compromiso coas medidas propostas.

Non existe un equipo de igualdade e 
temos dificultades para atopar 
profesorado que se implique na 
coordinación dos distintos equipos debido 
á sobrecarga de traballo que supón

Nos últimos catro anos se elaboraron a 
totalidade de protocolos e documentos 
existentes no centro ata este momento, 
atendendo xa a unha sensibilidade no 
uso da linguaxe inclusiva.

Non contamos ata este curso un Plan de 
Convivencia e de Igualdade que sirva de 
referencia.
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4. OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN__________________________ 

1. Garantir a integración da igualdade de xénero nos documentos e proxectos 

do centro e potenciar aquelas partes dos currículos relacionadas coa 

igualdade entre homes e mulleres e coa promoción do respecto pola 
diversidade sexual. 

• Revisar documentos de centro. 

• Análise das programacións didácticas. Revisión da linguaxe utilizada nas 

programacións e dos aspectos do currículo relacionados coa igualdade. Elaboración 

dun documento que recolla os materiais didácticos, proxectos ou accións do 

departamento que traten a igualdade. 

2. Desenvolver actividades  encamiñadas a fomentar unha convivencia saudable 

que integre a  igualdade entre homes e mulleres e a diversidade de xénero. 

• Posta en marcha dun Equipo de Igualdade de alumnado e profesorado que terá, 

entre outros obxectivos, facer un seguimento da violencia de género na prensa e 

convocar actos ao respecto, detectar conductas machistas e micromachismos no día 

a día da convivencia escolar. 

Existe unha liña de formación en 
Aprendizaxe Cooperativa. Un  22 % do 
profesorado utiliza esta metodoloxía 
directamente relacionada coa 
coeducación.

A Aprendizaxe Cooperativa non está 
implementada como metodoloxía de 
centro debido ao número de profesorado 
provisional e á voluntariedade da 
formación.

Existe un protocolo educativo para 
garantir a igualdade, a non discriminación 
e a liberdade de identidade de xénero.

ASPECTOS POSITIVOS PROBLEMAS
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• Elaboración de cartelería e exposicións e habilitación dun espazo expositivo no 

centro: A parede da igualdade. 

• Promover desde a biblioteca unha serie de actividades (clubs de lectura, certames, 

exposicións, concursos, lecturas en grupo, teatro, cine, creacións literarias, etc.) en 

colaboración cos departamentos didácticos, relacionadas coa loita contra as 

desigualdades, a igualdade entre homes e mulleres e o respecto pola diversidade de 

xénero. 

• Completar a sección da biblioteca dedicada á igualdade, inclusión e á coeducación, 

con materiais destinados ao alumnado. 

• Continuar coa intervención do Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector 

(IGAXES3), da Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP),AGARESO e Concello 

de Ames, nas diversas actividades que conforman o plan de acción titorial 

3. Fomentar a formación do profesorado para o tratamento da diversidade 

afectiva e sexual no ámbito educativo e nas dinámicas educativas libres de 

estereotipos de xénero. 

• Propoñer a inclusión  da perspectiva de xénero e a igualdade na liña de formación de 

convivencia existente no Plan de Formación de Profesorado existente no centro. 

• Completar a sección da biblioteca dedicada á igualdade, inclusión e á coeducación, 

con materiais destinados ao profesorado. 

• Identificar e divulgar entre o profesorado a oferta formativa no ámbito da igualdade e 

violencia de xénero. 

4. Potenciar a elaboración  e o uso de materiais didácticos inclusivos e 

coeducativos. 

• Difundir a táboa de avaliación de materiais didácticos dende o punto de vista da 

perspectiva de xénero entre a comunidade educativa.  

• Revisar materiais didácticos vinculados a programas e proxectos educativos co fin de 

garantir a perspectiva de xénero.  
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• Crear un apartado na web do centro para difundir a información en materia de 

igualdade de interese para a comunidade educativa.  

• Configurar e xestionar desde a biblioteca maletas viaxeiras para ensinanza 

obrigatoria sobre igualdade de xénero, violencia de xénero e educación afectiva 

sexual.  

5. Traballar na detención da violencia de xénero e outras violencias posibles nas 
relacións persoais, favorecendo as relacións pacíficas e dando resposta 

eficaz a calquera forma de abuso. 

• Recopilar información en materia de prevención da violencia exercida sobre a muller 

e difundila á comunidade educativa. 

• Continuar o programa TEI actualizándoo, como medida de prevención da violencia, 

tamén de xénero. 

5. DESENVOLVEMENTO E TEMPORALIZACIÓN_______________ 
O Desenvolvemento e temporalización preséntase na  táboa da páxina seguinte. 

Aparece un apartado de responsables no que se menciona un Equipo de Igualdade, 

que neste momento está en formación, polo que non se poden nomear os seus 

membros. 

A realización dalgunhas actividades dependerá do orzamento do que dispoñamos de 

cara ao ano 2020 en materia de igualdade.
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OBXECTIVO MEDIDAS DE ACTUACIÓN  RECURSOS HUMANOS 
E MATERIAIS 

TEMPORALIZACI
ÓN

INDICADORES 
DE AVALIACIÓN

Garantir a integración 
d a i g u a l d a d e d e 
x é n e r o n o s 
d o c u m e n t o s e 
proxectos do centro  

Revisar documentos de centro Equipo Directivo/ Publicacións 
sobre linguaxe inclusivo e 
igualdade.

Durante todo o 
curso

Grao de 
consecución dos 
obxectivos

Análise das programacións 
didácticas.

Publicacións sobre linguaxe 
inclusivo e igualdade.

Desenvolver 
actividades  
encamiñadas a 
fomentar unha 
convivencia saudable 
que integre a  
igualdade entre 
homes e mulleres e a 
diversidade de 
xénero. 

Posta en marcha do Plan de 
igualdade na ESO cunha  
actividade teatral a cargo do 
grupo Chévere e en BAC coa 
proxección nunha sala de cine 
dun filme de temática igualitaria.

Alumnado, profesorado, grupo 
de teatro Chévere e cine. 
Orzamento de igualdade-ano 
2019 e colaboración da ANPA

día 20/12/19 Grao de 
consecución dos 
obxectivos

Creación dun Equipo de 
igualdade de alumnado e 
profesorado 

Profesorado e alumnado/
Publicacións sobre igualdade

Primer trimestre Grao de 
consolidación e 
actividade do 
Equipo 
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 Espazo expositivo no centro:  
A parede da igualdade.

Equipo de igualdade/ 
Cartelería,prensa, 
publicacións, dípticos…

Durante todo o 
curso

Grao de 
realización da 
actividade 
prevista 

Actividades desde a biblioteca. 
(ver programación da biblioteca)

Equipo de biblioteca/ 
orzamento da biblioteca 

Durante todo o 
curso  
(ver programación 
biblioteca) 

Grao de 
realización das 
actividades 
previstas

Completar a sección da 
biblioteca dedicada á igualdade, 
inclusión e á coeducación, con 
materiais destinados ao 
alumnadoe profesora 

Equipo directivo, equipo de 
biblioteca/ orzamento de 
Igualdade 2019

Primeiro trimestre Grao de 
consecución do 
obxectivo
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Continuar coa intervención do 
Instituto Galego de Xestión para 
o Terceiro Sector (IGAXES3), da 
Asemblea de Cooperación pola 
Paz (ACPP),AGARESO e 
Concello de Ames, nas diversas 
actividades que conforman o 
plan de acción titorial 

Equipo directivo, orientación, 
recursos humanos externos/ 
orzamento contratos-programa 
e recursos materiais do centro 

Durante todo o 
curso  
(Ver programación 
Vicedirección)

Avaliación das 
actividades

Fomentar a formación 
do profesorado para 
o tratamento da 
diversidade afectiva e  
sexual no ámbito  
educativo e nas 
dinámicas educativas 
libres de estereotipos 
de xénero.

Identificar e divulgar entre o 
profesorado a oferta formativa no 
ámbito da igualdade e violencia 
de xénero. 

Continuar coa liña de formación 
de Aprendizaxe Cooperativoa 
intentando involucrar a máis 
profesorado. 

Equipo directivo, Equipo de 
igualdade / Plan de Formación 
do Profesorado e outros 
ámbitos de formacion

Durante todo o 
curso

Número de 
profesorado que 
recibe a 
formación 
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Potenciar a 
elaboración  e o uso 
de materiais 
didácticos inclusivos 
e coeducativos.

Difundir a táboa de avaliación de 
materiais didácticos dende o 
punto de vista da perspectiva de 
xénero entre a comunidade 
educativa.  

Equipo directivo, Equipo de 
igualdade/ Materiais existentes 
en materia de igualdade.

Segundo trimestre Utilización de 
materiais da 
biblioteca/ 
Materiais 
elaborados

Revisar materiais didácticos Departamentos /Publicacións 
sobre linguaxe inclusivo e 
igualdade. Materiais existentes 
en materis de igualdade. 

Segundo e terceiro 
trimestre

Porcentaxe 
materiais 
revisados

Crear un apartado na web do 
c e n t r o p a r a d i f u n d i r a 
información en materia de 
igualdade de interese para a 
comunidade educativa. 

Equipo directivo, Equipo de 
igualdade /

Segundo e terceiro 
trimestre

Grao de 
consecución do 
obxectivo
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Traballar na 
detención da 
violencia de xénero e 
outras violencias 
posibles nas 
relacións persoais, 
favorecendo as 
relacións pacíficas e 
dando resposta eficaz 
a calquera forma de 
abuso.

Recopilar información en materia 
de prevención da violencia 
exercida sobre a muller e 
d i f u n d i l a á c o m u n i d a d e 
educativa. 

Equipo de Igualdade/ páx web 
e canles internos de 
comunicación entre 
profesorado e alumnado

Segundo e terceiro 
trimestre

Grao de 
consecución do 
obxectivo

Continuar o programa TEI 
actualizándoo, como medida de 
prevención da violencia, tamén 
de xénero. 

Departamento de orientación, 
titores, alumnado/ 

Segundo e terceiro 
trimestre

Memoria do TEI
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6  PROPOSTAS DE VISIBILIZACIÓN E DIFUSIÓN______________ 

Para coñecemento de toda a comunidade escolar, o plan difundirase a través da web 

do centro, nun espazo específico creado para esta finalidade. Ademais informarase ás 

familias a través de Abalar. 

Ao profesorado que chega por primeira vez ao centro entregaráselle a información 

precisa, como o material incluído nas carpetas de documentación facilitadas a inicio de 

curso e, para o profesorado-titor, ademáis, utilizaranse as reunións correspondentes. 

O plan difundirase entre o alumnado nas horas de titoría a través do profesorado-titor e 

as accións do plan estarán fisicamente presentes nos espazos do centro, como na 

Parede da Igualdade. 

O Plan será dado a coñecer na Rede do IES do Milladoiro. 

As acccións puntuais serán publicitadas na web do centro e transmitidas aos pais por 

Abalar. 

7 MEDIDAS DE SEGUIMENTO  

O seguimento se levará a cabo mediante un sistema de observación continuada e a 

recollida sistemática de información.  

Este seguimento require a revisión de : 

• Obxectivos acadados, en proceso e aprazados para a realización da memoria final. 

• Revisión de actuacións e as súas actividades para a planificación de futuras accións 

e liñas de mellora. 

• Adecuación do cronograma  

• Revisión de recursos  
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8  AVALIACIÓN, REVISIÓN E MELLORA DO PLAN 

O Equipo de Igualdade redactará unha memoria anual final, que será presentada a 

todos os sectores da comunidade escolar. Para a súa elaboración se efectuará: 

-  Unha avaliación interna: consecución de obxectivos, grao de realización de 

actuacións previstas  

- Unha avaliación externa: grao de satisfacción para a que poderá utilizar enquisas ou 

calquera outro recurso que estime conveniente.
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