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1.- INTRODUCIÓN 

No IES Otero Pedrayo partimos da idea de que o Plan de Igualdade debe basearse nos principios de 

valores democráticos, transversalidade e inclusión,  igualdade de oportunidades e visibilidade. 

O obxectivo fundamental de elaborar e aplicar un Plan de Igualdade é mover ao conxunto da 

comunidade educativa a reflexionar sobre os prexuízos nos que todos e todas fomos enculturadas e que nos 

seguen transmitindo toda a nosa contorna, a familia, os medios de comunicación etc. Estes prexuízos sexistas 

e LGBTIfóbicos (rexeitamento que sofre o conxunto do colectivo de persoas lesbianas, gays, bisexuais, 

transexuais, transxénero e intersexuais) constitúen a base de condutas discriminatorias que poden culminar en 

situacións de violencia de xénero, acoso escolar homofóbos e delitos de odio. Polo tanto é fundamental 

deseñar actividades que consigan que tanto o profesorado como o alumnado se expoñan a devanditos 

prexuízos, adquiran un maior coñecemento e concienciación sobre a igualdade de xénero e respecten a 

diversidade afectivo-sexual, a diversidade familiar e as diversas identidades de xénero; que modifiquen as 

súas condutas, e así fomentar a participación e o exercicio da cidadanía como instrumentos imprescindibles 

para o libre e digno desenvolvemento humano. 

Entendemos a igualdade como unha relación de equivalencia, no sentido de que todas as persoas teñen 

o mesmo valor, e, precisamente por iso, son iguais. A defensa da igualdade de dereitos entre homes e mulleres 

parte do principio de que as mulleres, como cidadás, deben ser libres coma os homes á hora de decidir e 

exercer papeis sociais e políticos. 

Considérase, polo tanto, que o ofrecer igualdade na educación dos dous sexos é condición necesaria 

para que as potencialidades individuais de mulleres e homes poidan estimularse e desenvolverse. Pero non é 

igualitario, nin polo tanto xusto, tratar do mesmo modo a quen son diferentes, nin obviar as diferenzas 

aplicando modelos. Con todo, ter o mesmo valor non implica que teñan a mesma identidade nin que sexan 

uniformes; a igualdade admite diferenzas, pero non desigualdades. 

A igualdade garante o respecto aos dereitos fundamentais de todos e todas e contribúe a unha 

sociedade máis xusta, tendo o sistema educativo un papel moi importante no asentamento deste principio 

desde os primeiros niveis de escolarización. 

É por isto que no IES Otero Pedrayo integramos a perspectiva de xénero nos diferentes documentos do 

centro como estratexia de introdución da transversalidade. No Proxecto Educativo de Centro, concretamente 

no Plan de Convivencia, así como no Plan de Acción Titorial  concrétanse obxectivos coeducativos, contidos 

dunha educación afectiva- sexual integral, así como medidas de intervención para abordar condutas contrarias 

á convivencia por razón de xénero. (No punto 3 deste mesmo Plan de Convivencia citamos textualmente estas 

medidas, así como os obxectivos que perseguen). 

Queremos un centro coeducativo, libre de discriminación e respectuoso con todas as diversidades, no 
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que todos e todas as estudantes teñan o mesmo dereito a unha educación de calidade nun ambiente escolar 

seguro. 

Estas medidas serán canalizadas pola coordinadora do Plan de Igualdade, Carmen Docampo, membro 

do Consello Escolar. 

Xa por último, visibilizaremos o noso proxecto a través de diferentes medios: da revista do Otero 

Pedrayo (Rañolas), da web dinámica, das redes sociais (Facebook e Instagram) etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Igualdade do  IES OTERO PEDRAYO 

 

 
5 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO 

 

A L.O.M.C.E. 

 

A lei orgánica 8/2013, de 3 maio, de Educación contempla en varios apartados o tema da igualdade 

entre homes e mulleres. Vexamos a continuación algúns deles: 

Non seu preámbulo establece que só un sistema educativo de calidade, inclusivo, integrador e 

esixente, garante a igualdade de oportunidades e fai efectiva a posibilidade de que cada alumno ou alumna 

desenvolva ao máximo as súas potencialidades. 

O artigo 1 establece que o sistema educativo debe favorecer o desenvolvemento na escola dos valores 

que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia de xénero. 

No artigo 17.d “Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con 

discapacidade”. Este é un dos obxectivos que se pretenden en Educación Primaria. 

Outro obxectivo, neste caso para a Educación Secundaria Obrigatoria, atópase contemplado no 

Artigo 23. c “Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres”. 

No Artigo 33.c Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 

analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a non discriminación 

das persoas con discapacidade. Este artigo pertence aos obxectivos de bacharelato. 

Nos obxectivos da formación profesional podemos atopar o seguinte artigo: artigo 40.e [..]. 

“Fomentar a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres para acceder a unha formación que 

permita todo tipo de oportunidades profesionais e o exercicio das mesmas”. 

No Artigo 66.3.g contémplase “Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e 

sociais. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, así como analizar 

e valorar criticamente as desigualdades entre eles”. 

No Artigo 78. Normas de organización, funcionamento e convivencia: “Aquelas condutas que atenten 

contra a dignidade persoal doutros membros da comunidade educativa, que teñan como orixe ou consecuencia 

unha discriminación ou acoso baseado no xénero, na orientación ou identidade sexual, ou unha orixe racial, 

étnica, relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o alumnado máis vulnerable polas 

súas características persoais, sociais ou educativas terán a cualificación de falta moi grave e levarán asociada 

como medida correctora a expulsión, temporal ou definitiva, do centro”. 

No Artigo 84.3 “En ningún caso haberá discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, 
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opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social” 

No Capítulo III, sección primeira, o Consello Escolar, podemos atopar os seguintes artigos 

relacionados con este tema: 

Artigo 126.2 “Unha vez constituído o Consello Escolar do centro este designará unha persoa que 

impulse medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres”. 

No Artigo 127.g “Promover medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade 

entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos entre todos os ámbitos da vida persoal, familiar e 

social”. 

Revisando estes artigos, comprobamos que na LOMCE está presente a igualdade de oportunidades 

entre homes e mulleres.  

 

Con respecto ás cuestión organizativas relacionadas coa igualdade de xénero, que xa figuran na 

documentación do centro, podemos destacar os seguintes puntos: 

 No Proxecto Educativo de Centro, concrétanse medidas tanto no Plan de Convivencia, como 

no Plan De Acción Titorial, como  no Plan de Orientación Académica e Profesional.   

 Plan de Convivencia, no punto VI.1 Normas xerais de convivencia, faise referencia explícita 

ao respecto pola igualdade: “Respectar a liberdade de conciencias, as conviccións relixiosas 

e morais, a igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade dos 

restantes membros da comunidade educativa.” 

Do mesmo xeito, no punto VII.1 Condutas graves contrarias á convivencia aparece 

recollido no punto segundo como conduta grave  “Todo acto de discriminación sexista, 

racista, clasista, xenófobo ou de calquera outra índole. Toda forma de machismo e 

misoxinia”. 

 Do mesmo xeito,  no punto VII.3 Condutas leves contrarias á convivencia recóllese como 

leve “ Insultos, ameazas, agresións e todo acto de discriminación sexista, racista, machista, 

misóxino, clasista, xenófobo ou de calquera outra índole que, por especiais circunstancias 

que concorran, non acaden a consideración de gravidade.”  

 En canto ao Plan de Acción Titorial, o primeiro dos obxectivos específicos relacionados co 

Obxectivo Xeral de “ Impulsar o desenvolvemento psicosocial do alumnado “ é o 

seguinte: “ Contribuír á formación integral do alumnado, en sintonía cos principios de 

tolerancia, igualdade, respecto, solidariedade e paz, para a participación responsable na 

toma de decisións e na solución dialogada dos conflitos.”  

Outro dos obxectivos específicos é “Favorecer o desenvolvemento adecuado da identidade 
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persoal, o autoconcepto e a autoestima” 

No que ten a ver cos Contidos, o primeiro bloque Ser Persoa engloba:  

- Identidade persoal 

- Autoestima 

- Desenvolvemento emocional 

- Educación afectivo-sexual 

 

No bloque Convivir, inclúense tamén contidos relacionados coa igualdade: 

- Educación para a Igualdade de oportunidades de ambos os dous sexos.  

- Violencia de xénero e prevención da discriminación por razón de identidade sexual o 

orientación. 

 

Na concreción anual do Plan de Acción Titorial recóllense as actividades para 

desenvolver estes contidos en cada curso da ESO. 

 

 No Plan de Orientación Académica e Profesional recóllense varias medidas que teñen a ver 

coa igualdade. 

                            Obxectivos: 

- Evitar a discriminación  de tipo sexista , racista, clasista, ou por 

cualqueraoutracondiciónpersoal no tratamento dos roles profesionais e dos itinerarios 

académicos. 

 

                            Principios: 

                            Entre os principios básicos sobre os que se asenta a orientación profesional podemos citar os 

seguintes: 

- Principio de igualdade e non discriminación entre alumnas e alumnos: ofrecer a 

capacidade de realizar a elección de profesións sen sesgos de xénero; fomentando, así 

mesmo, o desenvolvemento da corresponsabilidade de mozos e mozas en diferentes 

ámbitos da súa vida, como son o doméstico e o emprego. 
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3.- ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA IGUALDADE DE XÉNERO, 

COA VIOLENCIA DE XÉNERO E COA LGBTFOBIA. 

 

A situación da que partimos no IES Otero Pedrayo é satisfactoria; levamos anos traballando a 

cuestión da igualdade e nótase no noso alumnado. (Tamén no profesorado e familias). Facémolo: 

 A través das actividades complementarias (Participación, por exemplo, no “Proxecto Ciencia e 

Tecnoloxía en feminino” ou clubs de lectura abertos a toda a comunidade educativa; Luns, de 

Eli Ríos) 

 A través de plans de innovación educativa- Plan Proxecta (“365 Días de respecto e igualdade”, 

por exemplo). 

 Por medio das titorías, colaborando con outras entidades na realización de actividades 

coeducativa: Quérote+, Concellería de Sanidae, Cruz Vermella… 

 Celebrando aquelas datas sinaladas: 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia cara 

á Muller;  8 de marzo, Día da Muller; 17 de maio, Día Internacional contara a homofobia e 

transfobia… 

Con todo, o centro escolar comprométese a realizar un breve diagnóstico para coñecer o grao de 

sexismo (ou microsexismo) que poida quedar agochado. As liñas de análise serán: 

- Analizar a porcentaxe de homes e mulleres entre: 

●  Alumnado en Bacharelato 

● Delegados/as de clase 

● Profesorado 

● Xefaturas  de departamento 

● Titoras/es 

● Persoal da limpeza  

● Equipo directivo 

● Consello Escolar 

 

- Realizar un diagnóstico, utilizando unha serie de indicadores observables e contrastables, 

que facilite o coñecemento das experiencias e percepcións da diversidade sexual, familiar 

e de identidade de xénero e da contorna de convivencia do centro por parte do 

profesorado e do alumnado. 

- Detectar posibles situacións de homofobia e transfobia que poidan darse dentro da 

comunidade educativa, utilizando indicadores para detectar o alumnado que é vítima ou 

acosadora no recinto escolar por homofobia e transfobia. Farase extensivo ao persoal 
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docente e non docente e ás familias. 

- Determinar se todo o persoal docente e de orientación sabe cómo previr e actuar ante 

situación de acoso escolar homofóbico e transfóbico. 

- Analizar se os carteis e imaxes colgados nos corredores o taboleiros das aulas, así como 

os materiais didácticos que se utilizan no centro mostran a diversidade étnica, corporal, 

relixiosa, afectivo-sexual e de expresión de xénero. 

- Analizar se o equipo directivo, o claustro e o Consello Escolar fomentan a relación entre 

o centro e persoas expertas ou organizacións LGBTI, por exemplo, celebrando 

actividades específicas (xornadas, sesións de titoría, talleres, charlas...) xunto a elas. 

- Analizar se existe documentación e materiais de libre acceso de temas de diversidade de 

orientación afectivo-sexual e de identidade de xénero na biblioteca do centro. 
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4.- OBXECTIVOS COEDUCATIVOS 

 

4.1 OBXECTIVOS XERAIS. Promoción de oportunidade entre homes e mulleres. 

- Descubrir nas experiencias diarias, escolares, extraescolares e en todo o ámbito da vida social e cultural, 

presente e pasada, a igualdade de posibilidades e a equivalencia de achegas dos homes e mulleres. 

- Aceptar, respectar e valorar as características das outras persoas sen deixarse influír por ningún tipo de 

actitude discriminatoria en relación co sexo, coa orientación sexual e coa identidade de xénero. 

- Participar de forma igualitaria, construtiva e solidaria na realización de xogos, actividades grupais, 

situacións de comunicación e na repartición de responsabilidades e tarefas, rexeitando a división do traballo e 

de funcións por razón de sexo ou xénero. 

- Colaborar na construción e no desenvolvemento dunha sociedade e dunhas relacións interpersoais baseadas 

no recoñecemento e respecto da individualidade, da singularidade e dos dereitos de toda persoa. 

- Adoptar medidas para eliminar o uso sexista e heterosexista da linguaxe e promover unha imaxe pública e 

privada de mulleres e homes baseada na igualdade e no respecto á diversidade afectivo-sexual e familiar. 

- Fomentar a corresponsabilidade coa repartición equilibrada de cargos e tarefas. 

- Implicar aos pais e nais nas tarefas coeducativas e no respecto á diversidade afectivo- sexual e familiar. 

- Sensibilizar ao profesorado na práctica de valores coeducativos e no respecto á diversidade afectivo-sexual 

e familiar. 

- Desenvolver e traballar un novo modelo de masculinidade co alumnado. 

 

- Concienciar á comunidade educativa no uso da linguaxe non sexista nin heterosexista que presupoña a 

heterosexualidade e o xénero, para que todas as persoas se sintan recoñecidas de forma positiva. 

- Incorporar unha concepción de familia ampla e diversa, en consonancia coa rica diversidade de estruturas 

familiares presentes no centro educativo (familias homoparentais o lesboparentais, familias monoparentais, 

adoptivas, multiétnicas, multirraciais, transnacionais ou calquera outra das moitas formas de familia que están 

presentes na nosa contorna). 

- Introducir de maneira expresa a educación na diversidade afectivo-sexual, de xénero e familiar e a loita 

contra o sexismo e a homofobia nos documentos oficiais de centro, empezando polo Proxecto Educativo, o 

Plan de Convivencia, o Regulamento de Réxime Interno e o Plan de Acción Tutorial. 

- Establecer os mecanismos para que todo o persoal do centro trate, de haber un alumno ou alumna «trans-», 

conforme ao nome e ao xénero elixidos, sen cuestionar ou negar a súa identidade nin en público nin en 

privado. Non é responsabilidade do alumnado ter que comunicalo a cada un dos seus docentes ou ao persoal 
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non docente, senón que é o centro o que debe asumir esta tarefa. 

- Asegurar que, de haber un alumno ou alumna «trans-», poida facer uso das instalacións do centro, incluídos 

vestiarios e baños, conforme ao xénero elixido. 

  

4.2- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

Prevención, detección e intervención en casos de violencia de xénero ou LGBTIfobia. 

 

Alumnado. Profesorado. Familias. 

 

-Fomentar unha actitude activa de rexeitamento a todo tipo de acoso sexista e homofóbico, de non 

participación en situacións de acoso, de apoio e defensa das persoas violentadas e de comunicación que sirva 

para previr calquera tipo de situación de violencia verbal ou física, agresión sexual, acoso escolar homofóbico 

ou accións de odio. 

 

- Detectar posibles situacións de homofobia e transfobia que poidan darse dentro da comunidade educativa, 

utilizando indicadores para detectar o alumnado que é vítima ou acosadora no recinto escolar por homofobia e 

transfobia. Farase extensivo ao persoal docente e non docente e ás familias. 

- Actuar, de forma inmediata, en calquera caso de violencia de xénero ou LGBTIfobia detectado, seguindo a 

normativa ao respecto recollida no Plan de convivencia, dentro do Proxecto Educativo de Centro.  

 

Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual. 

Alumnado 

-Propiciar a reflexión sobre as situacións estereotipadas e discriminatorias que son manifestas nos medios de 

comunicación, especialmente na televisión e nas publicacións escritas orientadas cara as mozas e os mozos. 

-Estudar o perfil laboral de varias profesións e reflexionar sobre a posibilidade de que calquera persoa poida 

desempeñar con total normalidade os traballos con independencia do seu sexo ou xénero. 

- Facer reflexionar ao alumnado sobre o prexuízo e a inxustiza que supón tanto para os homes como para as 

mulleres a asignación de roles por condicións de sexo. 

- Favorecer e promover o respecto á libre orientación afectivo-sexual e a identidade de xénero. 

 

Profesorado: 

 

- Establecer unhas pautas de actuación comúns que supoñan un apoio á igualdade de xénero e a promover un 

centro coeducativo e respectuoso coa diversidade afectivo-sexual, de xénero e familiar. 

- Reflexionar sobre a nosa práctica e os nosos prexuízos, mitos ou falsas crenzas baseadas no sexismo e na 
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homofobia, presentes na nosa propia educación, que poidan influír no noso alumnado, e que poidan ser 

modificadas. 

- Eliminar a presunción de heterosexualidade e de xénero das persoas que compoñen a comunidade educativa 

e das familias.  

- Contribuír a facer do noso lugar de traballo un espazo seguro para as persoas LGBTI, visibilizando o 

rexeitamento de toda discriminación por motivos de orientación afectivo- sexual, diversidade familiar e 

identidade de xénero. 

- Responder inmediatamente aos comentarios, chistes e burlas sexistas ou homófobas feitas polo alumnado ou 

polo persoal do centro, estean dirixidos ou non a mulleres ou a persoas LGBTI presentes. O silencio e a 

pasividade reforzan os comportamentos e actitudes de acoso sexista, homófobico e transfóbico. 

- Fomentar a participación e a paridade na composición equilibrada dos órganos de representación e decisión. 

Familias: 

 

- Reflexionar coas súas fillas e fillos sobre a importancia de establecer a igualdade de sexo e de xénero e da 

liberdade na elección da identidade de xénero e da libre orientación afectivo-sexual. 

- Repartir de forma xusta e equilibrada as tarefas domesticas entre os diferentes membros da familia. 

- Permitir que as fillas e os fillos teñan as afeccións que desexen e escollan os traballos que lles gusten. 

- Asimilar os perfís profesionais de distintas profesións e axudar a orientar ás súas fillas e fillos 

independentemente do sexo. 

- Fomentar a participación e paridade na composición equilibrada dos órganos de representación e decisión. 
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5.- MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN 

Realizado un diagnóstico previo, adoptaranse medidas encamiñadas a favorecer a igualdade e a non 

discriminación por diversidade afectivo-sexual, de xénero e familiar. Estas  medidas, en función do diagnóstico 

previo, poderían ir na seguinte liña: 

Medidas organizativas de centro 

● Posuír un taboleiro que recolla información de interese sobre a igualdade de xénero e a diversidade 

afectivo-sexual, de xénero e familiar 

● Favorecer un uso da linguaxe non sexista nin heterosexista: 

o Usar a linguaxe inclusiva no centro e na aula, na medida do posible. 

o Revisar e modificar, se procede, todos os documentos do centro, para incorporar unha 

linguaxe non sexista nin que presupoña a heterosexualidade da comunidade educativa nin das 

familias. 

o Revisar a linguaxe utilizada na aula e o que aparece nos libros, eliminando, o sexismo e a 

LGBTIfobia onde os haxa. 

● Elaborar un protocolo de intervención en caso de acoso escolar por homofobia e transfobia entre o 

alumnado. 

● Implantar a paridade na elección a delegados/as do alumnado, mediante a figura do codelegado e da 

codelegada. 

● Intentar lograr a paridade nos órganos de dirección do centro e nas xefaturas dos departamentos 

didácticos. 

● Propor en todas as aulas unha Asemblea de Convivencia na que se debata e reflexione sobre o 

cumprimento das normas de convivencia, as relacións entre o alumnado da clase e calquera 

problemática que poida xurdir tanto na clase coma no centro. 

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

● Colaborar con outras entidades na realización de actividades coeducativas. 

● Concretar actividades arredor das datas coeducativas do calendario escolar (25 de novembro, 8 de 

marzo, celebracións LGBTI…) 

● Concretar o desenvolvemento curricular da educación afectivo-sexual integral para todo o alumnado 

do centro. 

● Concretar o desenvolvemento curricular da orientación laboral e profesional libre de estereotipos. 

● Promover pautas de actualización curricular e revisión do material didáctico con perspectiva de 

xénero.  

● Difundir o plan entre os distintos axentes da comunidade educativa, con especial atención ás familias. 
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Medidas de concienciación para a eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos valores e dos 

saberes.  

● Facilitar material de apoio e de recursos didácticos para que os/as titores/as e profesores/as poidan 

traballar a igualdade e a diversidade afectivo-sexual, de xénero e familiar na aula. 

● 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 humnanidade… 

● Realizar actividades de información e sensibilización coas familias.  

● Promover a libre elección dos estudos sen que exista ningún condicionante de sexo ou xénero á hora 

elixir as ensinanzas, sobre todo as de carácter profesional, que son as máis sesgadas polo sexo ou 

xénero. 

● Incrementar a biblioteca do centro con títulos, filmes e outro material coeducativo e relativo á 

diversidade afectivo-sexual, familiar e de identidade de xénero. 

● Organizar  obradoiros, charlas e actividades relacionadas coa igualdade de xénero e contra a violencia 

sexista. 

● Organizar a celebración da Semana da Diversidade con diferentes actividades formuladas polo 

Comité Escolar da Diversidade. 

● Organizar actividades en efemérides concretas, tales como o 25 de novembro, Día Internacional 

contra a Violencia cara á Muller; o 8 de marzo, Día da Muller; o 26 de abril, Día da visibilidade 

Lésbica; o 17 de maio, Día Internacional contra a Homofobia e Transfobia, etc. 

● Promover que as actividades que se realicen no centro teñan en conta a perspectiva do xénero a 

diversidade afectivo-sexual, de xénero e familiar: o día das Letras Galegas, o Día da Paz etc. 

 

Medidas de xestión de espazos, dos recursos e das oportunidades de realización vocacional de xeito 

inclusivo.  

 Difundir información a través dun taboleiro no centro. 

 Promover lecutra coeducativas a través da biblioteca escolar e clubs de lectura. 

 Revisar a idoneidade dos contidos audiovisuais das actividades do centro. 

 Revisar a idoneidade das entidades colaboradoras co centro en canto ao respecto á diversidade sexual e 

de xénero, poñendo o foco nas empresas.  

 Empregar contidos de actualidade para sensibilizar sobre a necesidade de avanzar cara á igualdade 

real. 

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

 Promover  a cooperación nos espazos tecnolóxicos. 

 Promover a participación do sexo menos representado nas actividades científico-tecnolóxicas, 
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deportivas, artísticas, de coidade etc. 

 

Medidas de inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia escolar. 

 Promover o respecto e o bo trato entre mulleres e homes 

 Promover actividades de coidado entre persoas, do medio ambiente,… 

 Promover o respecto cara á diversidade sexual e de xénero.  

 Promover metodoloxías activas participativas e cooperativas. 

 Promover a corresponsabilidade na realización das tarefas.  

 Promover actividades de intervención social na comunidade educativa.  

 

Medidas de acompañamento do protocolo de identidade de xénero 

 Cando un alumno ou unha alumna, ou os seus representantes legais, no caso de menores de idade, 

manifesten mediante comunicación escrita ao centro educativo unha identidade de xénero diferente 

daquela que lle foi asignada no nacemento e, polo tanto, na documentación civil, o equipo directivo 

trasladará esta información á xefatura do departamento de orientación para que se analice o caso e se 

activen os recursos que puidesen ser necesarios en materia de orientación e apoio, dentro da atención 

á diversidade e en atención ao principio de inclusión.  

 Cando un/unha alumno/a menor de idade e non emancipado/a comunique esta situación ao centro 

sen coñecemento da súa familia ou representantes legais, o centro educativo facilitaralle ao dito 

alumno/a o seu apoio e mediación na comunicación coa familia (ou representantes legais), así como 

o acceso aos recursos sociais e sanitarios que correspondan.  

 Se calquera membro do persoal docente observa nun/ha alumno/a, manifestacións ou 

comportamentos repetidos e prolongados no tempo que revelen unha expresión de xénero ou 

identidade sexual que puidese non coincidir co sexo asignado ao nacer, sen que os seus 

representantes legais advertisen nada ao respecto, debe informar a dirección do centro. A dirección, 

conxuntamente co titor ou titora, e co apoio do departamento de orientación, establecerá unha 

xuntanza cos representantes legais do ou da menor que abordará a situación percibida, poñéndose á 

disposición das familias para a achega de toda a información necesaria para abordar esta situación de 

diversidade.  

En calquera caso, tomaranse as seguintes medidas dirixidas a garantirlle os dereitos que lle asisten, así como un 

axeitado proceso de acompañamento e apoio no ámbito educativo: 

 O departamento de orientación facilitará información sobre aqueles recursos sociais e sanitarios que 

están ao seu dispor, no caso de que a familia ou a persoa interesada precisen apoio ou axuda neste 

ámbito. Ademais, realizará, co consentimento da familia, nos casos pertinentes, o proceso de avaliación 
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psicopedagóxica mediante o cal poderá detectar as posibles necesidades educativas, que plasmará no 

correspondente informe psicopedagóxico.  

 A dirección do centro establecerá unha reunión de coordinación co alumnado e cos seus representantes 

legais, coa xefatura do departamento de orientación e co/coa titor/a do alumno ou da alumna. Nesta 

reunión, conxuntamente estableceranse as medidas organizativas de aceptación/respecto no centro e de 

atención que se precisen. Se algún dos representantes legais do menor non emancipado se opuxese á 

adopción das medidas anteriores, a dirección tomará as medidas precisas que garantan o respecto ao 

interese superior do menor.  

 A persoa titora trasladará ao equipo docente aquelas cuestións de relevancia para o exercicio das súas 

funcións.  

 En reunión de claustro comunicaranse a este todas aquelas medidas que afecten o total de docentes do 

centro.  

 A secretaría do centro, por delegación da dirección, trasladará a información estritamente necesaria ao 

persoal non docente.  

 Non se realizarán no centro actuacións diferenciadas por sexo, e se por algunha causa concreta e 

plenamente xustificada esta diferenciación fose necesaria, terase sempre en conta a identidade de xénero 

manifestada e coa que o alumno ou a alumna se sente identificado.  

 A comunidade educativa dirixirase ao alumnado polo nome que se acorde na coordinación establecida 

entre a dirección, a titoría, o departamento de orientación e o/a alumno/a (ou representantes legais). 

Tamén se utilizará este nome naquela documentación non regulamentada legalmente e en todas aquelas 

comunicacións formais e informais que non teñan efectos administrativos ou xurídicos, en tanto non se 

proceda á modificación dos datos rexistrais e se acredite o dito cambio de xeito inequívoco.  

 Facilitaráselle ao/á alumno/a o acceso aos vestiarios e aseos correspondentes ao xénero co que se sente 

identificado cando existan unicamente espazos diferenciados, e poñeranse en marcha as medidas 

organizativas que se estimen.  

 Garantirase o seu dereito a elixir a propia imaxe, e a adaptar esta, tanto no vestir como en calquera outro 

aspecto, ao xénero que sente como propio.  

 Garantirase a difusión da realidade sobre a identidade de xénero entre a comunidade educativa.  

 En todo o proceso actuarase de acordo co dereito á privacidade e honra do estudantado e de todos os 

membros da comunidade educativa. En todo caso, o menor será sempre informado e consultado, e terase 

en especial consideración a súa opinión, facilitándolle o sentirse cómodo e salvagardado.  
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 Co obxecto de facilitar o traslado de información e concienciación sobre unha situación de identidade de 

xénero que non coincide coa asignada no nacemento, especialmente naqueles casos nos que se produce 

unha transición patente para a comunidade educativa, realizaranse progresivamente guías didácticas, 

folletos informativos ou calquera outro material educativo, e formación específica que poidan ser 

utilizados por toda a comunidade educativa.  

 Ademais establécense as seguintes recomendacións xerais:  

 Realizar actuacións de información e sensibilización sobre diversidade sexual e de 

xénero dirixidas ao alumnado, con especial atención ao recoñecemento e normalización 

da realidade transexual, incluíndo actividades de autocoñecemento, coñecemento 

mutuo, empatía, aprecio e comunicación para favorecer a cohesión do grupo.  

 Realizar actuacións formativas dirixidas ao equipos directivo, persoa orientadora e 

equipo docente, así como ás familias, relacionadas coa diversidade sexual, facendo 

especial referencia ao coñecemento da realidade transexual.  

 Fomentar a dispoñibilidade na biblioteca do centro educativo dun catálogo de libros, 

manuais e material audiovisual que inclúa a temática da diversidade sexual, que se 

adecúen á finalidade do respecto e a dignidade para a ampla diversidade que existe 

dentro do seo da condición humana.  

 Naqueles casos nos que, a causa da actitude da familia cara á identidade de xénero do alumno ou da 

alumna, se detecten indicios de non respecto da identidade sexual do ou da menor, que poidan supoñer 

unha situación de maltrato, ao obxecto de garantir o interese superior do menor, actuarase segundo os 

protocolos establecidos polos servizos de asistencia e protección de menores.  

 Cando na actitude dalgún membro da comunidade escolar, se detecten claramente indicadores de 

discriminación, acoso escolar, violencia de xénero ou maltrato infantil por identidade de xénero do/a 

menor, activaranse as actuacións previstas con carácter xeral no plan de convivencia e normas de 

organización e funcionamento e, se é o caso, nos protocolos de atención ao maltrato infantil.  

Aplicaranse as medidas correctoras correspondentes e, en particular, a expulsión de centro, temporal ou 

definitiva, da persoa infractora, como medidas correctoras asociadas ás condutas que vulneran a 

dignidade persoal doutros membros da comunidade educativa que teñen como orixe ou consecuencia 

unha discriminación ou acoso baseado no sexo, orientación sexual ou identidade sexual, segundo se 

recolle no artigo 124 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación segundo a redacción dada pola 

Lei 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.  
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6.- SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

A avaliación terá carácter continuo e avaliaremos se os obxectivos propostos en cada actividade se 

conseguiron ou non. 

Avaliarase a participación activa de toda a comunidade educativa. 

 

Elaboraremos unha memoria final, onde se recollerán o grao de adquisición das finalidades e 

obxectivos marcados. 

Así mesmo, avaliarase a coordinación entre o profesorado, o grao de participación de axentes 

externos (asociacións, familias…), a consecución de obxectivos, os materiais empregados, a actitude do 

alumnado, a implicación do claustro en materia de Igualdade… 

Os instrumentos empregados serán: a observación, a enquisa inicial onde se recollan actividades 

propostas dos alumnos, os cuestionarios finais de cada actividade coa fin de valorar o grao de consecución 

etc. 

 

 

 

 

 

                            Ourense, 3 de outubro de 2019 

 

 

 

 


