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PLAN DE IGUALDADE 
 
A igualdade é un principio fundamental que vén recollido na nosa lei. Polo tanto a educación pública 
debe ser un motor fundamental para garantir o respecto dos dereitos, das liberdades fundamentais e 
da igualdade efectiva de oportunidades de homes e mulleres, así como a valoración critica das 
desigualdades. O IES Monte Carrasco escolariza alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria. 
Tendo en conta o principio reitor da igualdade é moi importante que o centro ofreza espazos e 
actividades para a reflexión sobre a igualdade efectiva entre homes e mulleres, o machismo que 
pode levar a violencia de xénero e o respecto pola diversidade afectivo-sexual.  
 
O Centro ten xa varias medidas organizativas relacionadas coa igualdade de xénero que son as 
seguintes:  
 

- Entre os obxectivos do Plan Educativo do Centro figura o respecto a diversidade e o fomento 
da igualdade entre homes e mulleres.  

-                                                                                    
                                                                                    
protocolos publicados pola Consellería de Educación.  

- O Plan de Orientación Académica e Profesional do Centro promociona, tanto nas accións 
concretadas na súa temporalización como nas asesorías individuais ao alumnado e ás familias, 
unha orientación académica-laboral libre de estereotipos de xénero.  

- O Centro difunde os obxectivos coeducativos entre os distintos membros da comunidade 
educativa para a súa información e sensibilización.  

- O Departamento de Orientación concreta cada ano na súa programación a temporalización 
por cursos e os contidos dunha educación afectiva-sexual integral para todo o alumnado do 
centro.  

- O Centro organiza cada ano diferentes actividades co gallo das datas sinaladas no calendario 
escolar oficial (25 de novembro e 8 de marzo) e participa en accións concretas organizadas 
polo Concello e por outras institucións da contorna. 

- O Centro colabora con outras entidades e organizacións para realizar actividades 
coeducativas. 

 
 
Contextualización normativa e do centro 
 
Estatal  

- Constitución Española de 1978  
- Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional  
- Lei 30/2003, do 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a valoración do impacto de 
xénero nas disposicións normativas que elabore o goberno (BOE 14/10/2003. Núm. 246)  
- Lei orgánica 3/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero (BOE 29/12/2004. Núm. 313) 
- Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación - Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para 
a igualdade efectiva de mulleres e homes (BOE 23/03/2007. Núm. 71)  



- Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa  
 
Autonómica  

- Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes (DOG 3/08/2004. 
Núm. 149)  
- Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia (DOG 
13/04/2007. Núm. 72)  
- Lei 11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (DOG 
7/08/2007. Núm. 140)  
- V Plan do Goberno galego para a igualdade entre mulleres e homes (2007-2010). VI Plan 
Galego para a igualdade entre homes e mulleres. (Estratexia 2013 - 2015)  
- Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 
primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. - Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 
establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia.  
- Decreto lexislativo 2/2015, 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das 
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade  
- I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020.  
- Protocolo de coordinación e cooperación institucional fronte a violencia de xénero na 
Comunidade Autónoma de Galicia. Observatorio Galego de Violencia de Xénero (2017).  
- VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 
2017-2020. 

 
Centro   
 

- No Plan de Convivencia do Centro figura como segundo obxectivo tras a avaliación das 
necesidades do centro: Fomentar valores, actitudes e prácticas coherentes cos principios 
recollidos neste documento, sobre todo no tocante no respecto á diversidade e o fomento da 
igualdade entre homes e mulleres. 

 
- Nas Normas de Organización ,Funcionamento e Convivencia do Centro se establece como 

primeira norma básica de convivencia: Todos os membros da comunidade educativa teñen 
dereito a que se respecte a súa integridade física e moral e a súa dignidade persoal, non 
podendo ser obxecto, en ningún caso, de tratos vexatorios ou degradantes. Deberase 
respectar a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e a igualdade de 
trato e non discriminación das persoas. 

 
- No Proxecto Educativo do Centro figuran entre os seus obxectivos xerais: Potenciar un ensino 

que fomente unha educación baseada nos valores de responsabilidade, respecto aos demais, 
tolerancia, igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, non discriminación, non 
violencia e resolución pacífica dos conflitos, ....  E tamén  Fomentar medidas conducentes a lles 
proporcionar tanto aos homes como as mulleres unha educación para a igualdade, sen 
discriminación en función de crenzas, prexuízos ou tradicións. 

 
- O Plan de Orientación Académica y Profesional do Centro establece como un dos seus 

obxectivos: Educar na igualdade de xénero, previndo a futura elección de estudios e profesións 
en función de estereotipos sexistas, e concibindo a igualdade de oportunidades entre homes e 
mulleres como un dereito nos diferentes ámbitos vitais.  
 

- O Plan de Acción Titorial non fai mención a igualdade de xénero nin o respecto pola 
diversidade afectivo- sexual. 
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Análise da situación do centro  
Curso 2019-2020 
 

 Matrícula 

 1º ESO 2º ESO 3ºESO 4ºESO 

Homes 24 30 27 14 

Mulleres 25 22 21 17 

 
 

 Alumnado repetidor 

Homes: 16 

Mulleres: 5 

 
 

 Abandono escolar (últimos cinco anos) 

Homes: 5 

Mulleres; 1 

 

 Alumnado derivado a FP Básica no curso anterior  

Homes: 4 

Mulleres; 2 

 
 

 Mat académicas 3º ESO Mat aplicadas 3º ESO 

Homes: 17 11 

Mulleres: 13 7 

 
 

 Tecnoloxía con Tics 4º ESO Latín con Economía 4º ESO 

Homes 10 1 

Mulleres 0 7 

 
 

 Docentes Persoal non 
docente 

Equipo 
directivo 

Consello 
Escolar 

Homes 5 0 0 5 

Mulleres 18 5 3 11 

 
 

 Faltas leves Faltas graves Reincidencia 

Homes 22 5 11 

Mulleres 9 3 2 

 



 
 

- Existe un equilibro de matrícula de homes e mulleres.  
 

- As alumnas teñen unha taxa de promoción lixeiramente superior aos alumnos.  
 

- O abandono escolar é principalmente masculino. 
 

- O alumnado dirixido a Formación Profesional básica tamén é principalmente masculino. 
 

- O número de alumnos repetidores triplica ao número de alumnas repetidoras. 
 

- O rexistro de conductas contrarias á convivencia reflicte que a meirande parte das faltas leves 
recollidas no centro ao longo do curso corresponden a rapaces (71%), sendo o nivel de 
reincidencia deles dun 85%, fronte ao 15% de reincidencia en faltas leves das alumnas. 

- No caso das faltas graves contrarias á convivencia do centro, tamén están masculinizadas, 
representando un 62,5% das rexistradas no centro ao longo do curso. 
 

- A optatividade de 3º de ESO mostra que a maioría dos alumnos que escollen Matemáticas 
orientadas as ensinanzas aplicadas son homes. 
 

- A elección do alumnado das optativas de 4º de ESO mantén vellos estereotipos sexistas sobre 
as letras e as ciencias. Destácase que non hai presencia feminina no itinerario que ten 
Tecnoloxía con Tecnoloxías da información e comunicación e que no itinerario de Latín con 
Economía só hai un home. 
 

- Os datos sobre o persoal docente amosan unha feminización da profesión docente. A 
feminización do traballo nos centros tamén se fai visible no persoal non docente. 
 

- En canto á participación no Consello Escolar é relevante a maioría feminina igual que na 
Asociación de nais e pais e na presidencia da mesma, o que pon de manifesto que seguen a 
ser as mulleres as que se ocupan da educación das súas fillas e fillos. Feito tamén observado 
polo profesorado titor do Centro na súa relación coas familias. 

 
- Como se puido ver no punto anterior nos documentos programáticos do centro, 

particularmente no Proxecto Educativo aparece como un valor a promover a integración e 
fomento da igualdade entre homes e mulleres e a non discriminación Todos os documentos 
sinalan a importancia de educar na igualdade de xénero concibindo a igualdade de 
oportunidades entre homes e mulleres como un dereito nos diferentes ámbitos vitais. 

 
-  O traballo por unha educación igualitaria visibilízase na aposta firme do profesorado en levar 

a cabo accións que favorezan a igualdade e desenvolver no alumnado unha reflexión crítica e 
unha actitude sensibilizada ante o problema. Estas actuacións lévanse a cabo 
maioritariamente con motivo das datas sinaladas e tamén nas sesións de titoría. Nesta liña 
tamén e necesario destacar o traballo en colaboración con outras entidades con institucións 
da contorna como o Centro de Información ás Mulleres do Concello de Cangas.  
 

- O día 26 de xuño de 2019 a Comisión de Convivencia abordou o tema da ocupación sexista 
dos espazos de lecer e como o fútbol, xogado practicamente na súa totalidade por alumnos, 
ocupaba a maior parte de patio e relegaba a espazos periféricos as alumnas. Dende esa 
comisión se abordou a posibilidade de cambiar as porteiras de localización e introducir 
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canchas de baloncesto e redes de bádminton, así como abrir o ximnasio no recreo e fomentar 
a participación das alumnas nos campionatos deportivos.  

 
Obxectivos coeducativos  
 

1. Garantir que na documentación organizativa do centro educativo apareza a perspectiva de 
xénero e o principio de igualdade de oportunidades. 
 

2. Afondar na análise da situación do centro con relación coa igualdade de xénero, coa violencia 
de xénero e coa LGBTIfobia. 

 
3. Desenvolver o presente Plan de Igualdade e dalo a coñecer a toda comunidade educativa. 

 
4. Fomentar a elaboración, elección e uso de materiais didácticos inclusivos e coeducativos co 

fin de eliminar os estereotipos de xénero na transmisión dos valores e dos saberes.  
 

5. Crear espazos e tempos de convivencia non estruturados( recreos, entradas e saídas, clubs de 
lectura, club de ciencia, actividades deportivas... etc.) libres de roles de xénero. 

 
6. Realizar actuacións de sensibilización dirixidas a comunidade educativa aproveitando datas 

significativas do calendario escolar. 
 

7. Facilitar modelos profesionais e vitais diversos que rompan roles de xénero. Visibilizar e 
eliminar os estereotipos que persisten na sociedade respecto dos ámbitos de realización 
profesional para promover no alumnado e nas súas familias, unha elección do futuro 
académico libre de estereotipos de xénero. 

 
8. Colaborar cos axentes socio-educativos para abordar dun xeito integral a saúde afectivo 

sexual do alumnado do centro e promover o respecto ante á diversidade sexual e de xénero. 
 

9. Incluír no Plan de Convivencia valores coeducativos na xestión da convivencia escolar e 
deseñar actuacións de prevención e detección precoz daquelas condutas que se integran no 
gradiente da violencia de xénero.  

 
10. Apoiar ao alumnado vítima de violencia de xénero e ás persoas que vivan nos seus fogares 

esta situación. Coordinación cos servizos sociais e con xustiza. 
 

Medidas concretas de actuación para cada obxectivo:  
 
1-Garantir que na documentación organizativa do centro educativo apareza a perspectiva de 
xénero e o principio de igualdade de oportunidades. 

 
1.1. No presente curso escolar se revisará e se comprobará que en todos os documentos oficiais do 
centro se contemplen obxectivos destinados ao desenvolvemento da igualdade entre homes e 



mulleres. Progresivamente na renovación dos citados documentos supliranse as carencias detectadas 
no marco da lexislación vixente. 

 
2- Afondar na análise da situación do centro con relación coa igualdade de xénero, coa violencia de 
xénero e coa LGBTIfobia. 
 
2.1. No presente curso escolar se pasará unha enquisa ao alumnado do centro para afondar na 
análise da situación e se presentarán os seus resultados as Comisións de Convivencia e de Igualdade 
do Consello escolar para revisar os obxectivos e concretar novas actuacións. 
 
2.2. O análise da situación con relación coa igualdade de xénero, coa violencia de xénero e coa 
LGBTIfobia repetirase como mínimo cada catro anos. 
 
3- Desenvolver o presente Plan de Igualdade e dalo a coñecer a toda comunidade educativa. 
 
3.1. O Centro nomeará a unha persoa responsable en materia de igualdade no Consello Escolar. 
 
3.2. Crearase unha comisión permanente de Igualdade no Consello Escolar, coa figura do responsable 
como coordinador, para impulsar o Plan de igualdade e deseñar medidas concretas de coeducación e 
de difusión do mesmo entre os distintos axentes da comunidade educativa. 
 
3.3. A comisión de igualdade disporá dun taboleiro no centro para difundir información así como un 
espazo na páxina web do centro. 
 
4. Fomentar a elaboración, elección e uso de materiais didácticos inclusivos e coeducativos co fin 
de eliminar os estereotipos de xénero na transmisión dos valores e dos saberes.  
 
4.1. Implicarase a Comisión de Coordinación Pedagóxica para deseñar pautas de actualización 
curricular e revisión do material didáctico con perspectiva de xénero. 
 
4.2. Implicaranse os diferentes departamentos didácticos para revisar as programacións didácticas e 
a práctica docente desde unha perspectiva de xénero: para incluír as mulleres relevantes en cada 
ámbito do saber, os saberes asociados tradicionalmente ás mulleres, as desigualdades de xénero, 
para completar a historia da humanidade... 
 
4.3. O profesorado revisará o material didáctico empregado na aula (valores, normas, 
representacións, selección dos contidos, dos personaxes, das imaxes, da linguaxe, da proposta de 
actividades). 
 
5. Crear espazos e tempos de convivencia non estruturados( recreos, entradas e saídas, clubs de 
lectura, club de ciencia, actividades deportivas... etc.) libres de roles de xénero. 
 
5.1.Dende os diferentes proxectos e programas desenvolvidos polo centro, fomentarase a 
participación igualitaria, sexan actividades científico- tecnolóxicas, deportivas, artísticas, de coidado 
etc. 
 
5.2. A Biblioteca do Centro promoverá lecturas coeducativas coa creación dunha sección dentro da 
biblioteca. Se adquirirán recursos e materiais coeducativos para o centro. 
 
5.3. Xestionaranse as actividades e a ocupación do patio para favorecer a 



 

 

 

  

 

Instituto de Ensino Secundario Obrigatorio 
MONTE CARRASCO 

Monte Carrasco, 2, Darbo - Apdo. 185 – 36940, Cangas (Pontevedra) 
Tfno.: 886110160 / Fax: 886110166 / e-mail: ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/ 

Inclusión, fomentando diferentes deportes e actividades nos tempos de lecer e prestando atención a 
participación igualitaria e non estereotipada. 
 
6. Realizar actuacións de sensibilización dirixidas a comunidade educativa aproveitando datas 
significativas do calendario escolar. 
 
6.1. O Centro organiza actividades coeducativas con especial atención as datas sinaladas do 
calendario escolar, como o 25 de Novembro e o 8 de marzo. Procurando a participación de todo o 
alumnado do centro.  
 
6.2. O Centro buscará participar en actividades coeducativas organizadas polo Concello ou por outras 
entidades e organizacións da contorna. 
 
7. Facilitar modelos profesionais e vitais diversos que rompan roles de xénero, visibilizar e eliminar 
os estereotipos que persisten na sociedade respecto dos ámbitos de realización profesional para 
promover no alumnado e nas súas familias, unha elección do futuro académico libre de 
estereotipos de xénero. 
 
7.1. Dende o Plan de Orientación Académica e Profesional se concretará o desenvolvemento 
curricular da orientación laboral e profesional libre de estereotipos, poñendo o foco na incorporación 
aos itinerarios na ESO, ás modalidades no bacharelato e aos ciclos de formación profesional.  O POAP 
está baseado no Programa de Orientación Académic  y P  f        “R         E q     ”    
I         A               M j  ,              “       q                                        
 g                        ”. 
 
8. Colaborar cos axentes socio-educativos para abordar dun xeito integral a saúde afectivo sexual 
do alumnado do centro e promover o respecto ante á diversidade sexual e de xénero. 
 
8.1. Dende o plan de acción titorial se preverá obradoiros de educación afectivo sexual  e de 
diversidade sexual. 
 
8.2. En todas as materias, e en especial en Valores Éticos, Bioloxía e Xeoloxía e Xeografía e Historia, 
promoverase o respecto ante á diversidade afectivo-sexual. 
 
9.Incluír no Plan de Convivencia valores coeducativos na xestión da convivencia escolar e deseñar 
actuacións de prevención e detección precoz daquelas condutas que se integran no gradiente da 
violencia de xénero.  
 
 . .                                                                                             
                                                                                   os publicados 
pola Consellería de Educación.  
 
10.Apoiar ao alumnado vítima de violencia de xénero e ás persoas que vivan nos seus fogares esta 
situación. Coordinación cos servizos sociais e con xustiza. 
 



10. 1. Poñerase no coñecemento dos servizos externos que corresponda todas as situación en 
relación á violencia de xénero detectadas no Centro.    
 
10.2. O Centro cumprirá coas medidas e beneficios establecidos nas diferentes convocatorias de 
matriculación, becas de estudo, libros, material...  para as vítimas da violencia de xénero e os seus 
fillos, ou calquera medida ou beneficio que se articule  no marco da actual normativa e instrucións 
publicados pola Consellería. 
 
 
Seguimento e avaliación 
 
 
Este documento é un punto de partida de traballo que será valorado pola comisión de Igualdade do 
Centro, pola Comisión de Coordinación Pedagóxica, polo Claustro e finalmente aprobado polo 
Consello Escolar.  
 

Ficha de seguimento das actuacións 
 

FICHA DE SEGUIMENTO DAS ACTUACIÓNS 
OBXECTIVO  MEDIDAS EXECUCIÓN 

1 1.1.  
No presente curso escolar 2019-2020 se revisará e 
se comprobará que en todos os documentos oficiais 
do centro se contemplen obxectivos destinados ao 
desenvolvemento da igualdade entre homes e 
mulleres. Progresivamente na renovación dos 
citados documentos supliranse as carencias 
detectadas no marco da lexislación vixente. 
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  

2 
 

2.1.  
No presente curso escolar 209-2020 se pasará unha 
enquisa ao alumnado do centro para afondar na 
análise da situación e se presentarán os seus 
resultados as Comisións de Convivencia e de 
Igualdade do Consello escolar para revisar os 
obxectivos e concretar novas actuacións. 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  
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2.2.  
O análise da situación con relación coa igualdade de 
xénero, coa violencia de xénero e coa LGBTIfobia 
repetirase como mínimo cada catro anos. 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  

 

3 
 

3.1.  
3.1.O Centro nomeará a unha persoa responsable en 
materia de igualdade no Consello Escolar. 
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  

3.2  
3.2. Crearase unha comisión permanente de 
Igualdade no Consello Escolar, coa figura do 
responsable como coordinador, para impulsar o Plan 
de igualdade e deseñar medidas concretas de 
coeducación e de difusión do mesmo entre os 
distintos axentes da comunidade educativa. 
 
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  

3.3.  
3.3. A comisión de igualdade disporá dun taboleiro 
no centro para difundir información así como un 
espazo na páxina web do centro. 
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  

 



4 
 

4.1.  
Implicarase a Comisión de Coordinación Pedagóxica 
para deseñar pautas de actualización curricular e 
revisión do material didáctico con perspectiva de 
xénero. 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  

4.2.  
Implicaranse os diferentes departamentos didácticos 
para revisar as programacións didácticas e a práctica 
docente desde unha perspectiva de xénero: para 
incluír as mulleres relevantes en cada ámbito do 
sabe ,                                          
mulleres, as desigualdades de xénero, para 
completar a historia da humanidade... 
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  

4.3.  
O profesorado revisará o material didáctico 
empregado na aula (valores, normas, 
representacións, selección dos contidos, dos 
personaxes, das imaxes, da linguaxe, da proposta de 
actividades). 
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  

5 
 

5.1.  
Dende os diferentes proxectos e programas 
desenvolvidos polo centro, fomentarase a 
participación igualitaria, sexan actividades       f   -
            , deportivas, artísticas, de coidado etc. 
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  
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5.2.  
A Biblioteca do Centro promoverá lecturas 
coeducativas coa creación dunha sección dentro da 
biblioteca. Se adquirirán recursos e materiais 
coeducativos para o centro. 
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  

5.3.  
5.3. Xestionaranse as actividades e a ocupación do 
patio para favorecer a 
Inclusión, fomentando diferentes deportes e 
actividades nos tempos de lecer e prestando 
atención a participación igualitaria e non 
estereotipada. 
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  
 

 

6 
 

6.1.  
O Centro organiza actividades coeducativas con 
especial atención as datas sinaladas do calendario 
escolar, como o 25 de Novembro e o 8 de marzo. 
Procurando a participación de todo o alumnado do 
centro.  
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  

6.2.  
O Centro buscará participar en actividades 
coeducativas organizadas polo Concello ou por 
outras entidades e organizacións da contorna. 
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  

 
 



7 7.1.  
Dende o Plan de Orientación Académica e 
Profesional se concretará o desenvolvemento 
curricular da orientación laboral e profesional libre 
de estereotipos, poñendo o foco na incorporación 
aos               E  ,                   
bacharelato e aos ciclos de formación profesional.  O 
POAP está baseado no Programa de Orientación 
A         y P  f        “R         E q     ”    
Instituto Asturiano de la Mujer, partindo dun 
“       q                                        
 g                        ”. 
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  
 

 

8 8.1.  
Dende o plan de acción titorial se preverá obradoiros 
de educación afectivo sexual  e de diversidade 
sexual. 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  
 

 

8.2.  

En todas as materias, e en especial en Valores Éticos, 
Bioloxía e Xeoloxía e Xeografía e Historia, 
promoverase o respecto ante á diversidade afectivo-
sexual. 
 

 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  
 
 
 

9 9.1.  
                                              
                                              
                                                
marco da actual normativa e protocolos publicados 
pola Consellería de Educación.  
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  
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10 
 

10.1.  
Poñerase no coñecemento dos servizos externos que 
corresponda todas as situación en relación á 
violencia de xénero detectadas no Centro.    
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  
 

 

10.2.  
O Centro cumprirá coas medidas e beneficios 
establecidos nas diferentes convocatorias de 
matriculación, becas de estudo, libros, material...  
para as vítimas da violencia de xénero e os seus 
fillos, ou calquera medida ou beneficio que se 
articule  no marco da actual normativa e instrucións 
publicados pola Consellería. 
 

 
 
      Si 
 
      NON 
 

Actividades desenvolvidas:  
 

 

 
Cangas, 14 de novembro de 2019 
A directora  
 
 
 
Seila Acuña Ferradanes 


