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1. Introdución 

 

O presente Plan xorde do compromiso do noso equipo educativo por 

consolidar unha liña de traballo innovadora caracterizada pola introdución da 

perspectiva de xénero tanto nas aulas coma no resto dos espazos nos que 

desenvolve a súa actividade.  

O Plan de igualdade é un documento programático a través do cal o centro 

educativo pode recoller as medidas de acción positiva para abordar a 

promoción da igualdade entre mulleres e homes e para sensibilizar, previr e 

intervir fronte á violencia machista, que inclúe a violencia de xénero e a LGBTI-

fobia. 

A igualdade de oportunidades e de responsabilidades é un dereito de todas as 

persoas, polo que educar as diferentes xeracións para chegar a acadala, tamén 

é un deber das e dos docentes deste país. E o camiño vai ser o da 

coeducación, o único xeito de previr, desde idades moi temperás, as 

discriminacións derivadas da desigualdade entre mulleres e homes. 

Para logralo, comezamos por analizar o contorno escolar, revisar as Normas de 

Organización e Funcionamento, así como  as programacións didácticas, en 

todo o relativo ás cuestións organizativas relacionadas coa igualdade de 

xénero que estean a funcionar no centro.  

Desta análise destacamos as seguintes actuacións como prioritarias á hora de 

facer do noso un centro realmente coeducativo: 

 Nomeamento dunha persoa responsable en materia de igualdade no 

Consello Escolar. 

 

 Activación de protocolos ou medidas de intervención para abordar 

condutas contrarias á convivencia por razón de xénero (O recollido nas 

NOF, Plan de Convivencia e os protocolos estandarizados da 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional) 

 

 Concreción dos obxectivos coeducativos a través dos plans do centro. 
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 Difusión dos obxectivos coeducativos entre os distintos membros da 

comunidade educativa para a súa información e sensibilización a través 

da páxina web, titorías, aplicación abalarMóbil, Encontro de nais e pais, 

os taboleiros informativos e as pantallas de televisión expostas nos 

corredores da planta baixa do instituto. 

 

 Concreción dos contidos dunha educación afectiva-sexual integral para 

todo o alumnado do centro:  
 

 

o Plan proxecta Quérote+ a través das fichas de traballo co 

alumnado de 3º ESO nas áreas de música, bioloxía e xeoloxía e 

matemáticas. 

o Charlas divulgativas, incluídas dentro da programación do 

departamento de orientación, no PAT (plan de acción titorial).  

 

 Promoción dunha orientación laboral e profesional libre de estereotipos 

de xénero: 
 

o Charlas de orientación profesional en igualdade, enmarcadas 

dentro do POAP e PAT, principalmente para o alumnado de 4º 

ESO, que son os que rematan a etapa educativa. 

o Charlas informativas de orientación académica e profesional ás 

familias do alumnado que remata a etapa educativa. 

 

 Realización de actividades dirixidas a todo o alumnado co gallo das 

datas sinaladas no calendario escolar oficial: 
 

o 25 de novembro: día internacional contra a violencia de xénero: 

traballo interdisciplinar que promove a biblioteca consistente nun 

coloquio entre alumnado voluntario que opina sobre o tema e é 

gravado para ser emitido dito vídeo na web do centro e nas redes 

sociais do Concello. 

o 8 de marzo: día internacional da muller: traballo interdisciplinar 

que promove a biblioteca. 
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 Profundar na realidade LGBTI, traballados en cursos anteriores a través 

de obradoiros formativos. 

 

 Presenza da coeducación como marca de identidade do Proxecto 

Educativo. 

 

 Actividades formativas específicas sobre obxectivos coeducativos 

(promoción da igualdade entre mulleres e homes, prevención da 

violencia de xénero, educación afectivo-sexual, prevención do abuso 

sexual infantil, prevención da LGBTIfobia...), implementadas por distintas 

organizacións, asociacións ou entidades a través de diversos 

obradoiros. 

 

 Participación en Plans de formación permanente do profesorado onde se 

traballa de maneira directa ou transversal a perspectiva de xénero: 

cursos do CFR, PFPP, seminarios variados, cursos, etc. 

 

2. Contextualización normativa e do centro 

 

Normativa educativa de referencia: 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, que recolle no seu preámbulo que “a 

educación e o medio de transmitir  e  de  renovar  a  cultura  e  o  acervo  de  

coñecementos,  así ́  como  os valores que a sustentan. Un dos principais fins 

que se persegue e a formación no respecto dos dereitos, das liberdades 

fundamentais e da igualdade efectiva de oportunidades  entre  mulleres  e  

homes,  así ́  como  a  valoración  critica  das desigualdades, de forma que 

sirvan para superar os comportamentos sexistas” 
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No seu artigo 1 “establecese 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” e no artigo 2 “o 

sistema educativo se orientarase a consecución de determinados fins, entre 

outros a educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na 

igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres. 

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 salienta a Inclusión da realidade LGTBI nos plans de 

estudos, o combate ao acoso e favorecer a visibilidade, a formación do persoal 

docente neste campo e a divulgación da realidade LGTBI entre as ANPA. 

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

2016- 2020, para desenvolver o principio de igualdade de oportunidades e a 

prevención da violencia de xénero proposto, para impulsar o modelo de escola 

coeducativa, pola Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional xunto coa Secretaría Xeral da Igualdade. 

Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 

2/2006, de 3 de maio, de Educación adopta un enfoque de igualdade de xénero 

a través da coeducación e fomenta en todas as etapas a aprendizaxe da 

igualdade efectiva de mulleres e homes, a prevención da violencia de xénero e 

o respecto á diversidade afectivo-sexual, introducindo en educación secundaria 

a orientación educativa e profesional do alumnado con perspectiva inclusiva e 

non sexista. 

 

 

Normativa do IES: 

No PEC aparece como un dos obxectivos do centro no apartado 2.1.-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. 
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Nas NOF aparece no apartado 7. Alumnado: dereitos no subapartado b): Á 

igualdade de oportunidades, á non discriminación por razón de nacemento, 

etnia, sexo, condición económica, conviccións políticas, morais ou relixiosas, 

discapacidades físicas, sensoriais e psíquicas, ou calquera outra condición 

persoal ou social. Cómpre o establecemento de medidas compensatorias de 

integración contra a discriminación que aseguren a igualdade efectiva de 

oportunidades. 

No Plan de Convivencia no apartado 3.- obxectivos no subapartado c) 

Fomentar nos centros educativos os valores, as actitudes e as prácticas que 

permitan mellorar o grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar 

no respecto á diversidade e no fomento da igualdade entre homes e mulleres. 

E no subapartado e) Facilitar a prevención, detección e eliminación de todas as 

manifestacións de violencia, especialmente do acoso escolar, da violencia de 

xénero e das actitudes e comportamentos xenófobos e racistas. 

Dentro do Plan de Acción Titorial e do Programa de Orientación 

Académico-Profesional nas accións orientadas a fomentar a igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes e a previr a violencia de xénero e a 

LGBTIfobia destacamos o seguinte: 

 Obradoiro de igualdade para realizar co alumnado de toda a ESO, nas 

horas de titoría. 

 Charlas de orientación académico-profesional libre de estereotipos de 

xénero para o alumnado de 4º ESO durante o terceiro trimestre. 
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3. Análise da situación do centro en relación coa 

igualdade de xénero, coa violencia de xénero e coa 

LGBTIfobia   

 

Neste apartado recollemos as situacións de desequilibrio de xénero que o 

centro ten detectadas e sobre as que habemos de traballar para mellorar. 

 Representación de profesorado e alumnado nos distintos  órganos 

de decisión: 

o Consello Escolar: 

- PROFESORADO: 3 profesores e 5 profesoras. 

- ALUMNADO: 1 alumna e 1 alumno. 

o Profesorado do centro: 9 profesores e 16 profesoras. 

o Escolarización nos distintos curso da ESO: 

 1º ESO: 18 alumnas e 26 alumnos 

 2º ESO: 18 alumnas e 21 alumnos. 

 3º ESO: 21 alumnas e 16 alumnos. 

 4º ESO: 17 alumnas e 21 alumnos. 

o Nivel de titulación e resultados académicos: 27 alumnas e 22 

alumnos titularon no curso 2019/20. 

o Rexistro de condutas contrarias á convivencia (conflitividade 

escolar): na súa maioría os alumnos son os que acumulan a gran 

parte de incidencias de condutas contrarias ás normas de 

convivencia. 
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4. Obxectivos coeducativos a desenvolver a través do 

plan en canto aos seguintes temas 

4.1. Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e 

homes 

 Revisar a realidade do centro dende unha perspectiva de coeducación. 

 Garantir a integración transversal da incorporación da perspectiva de 

xénero e do principio de igualdade de oportunidades na documentación 

organizativa dos centros educativos. 

 Fomentar a elaboración, elección e uso de materiais didácticos 

inclusivos e coeducativos. 

 Intensificar a formación do profesorado para o tratamento da 

diversidade afectiva e sexual no ámbito educativo. 

 Promover a participación e implicación das familias no traballo 

coeducativo. 

 Adaptar os materiais de apoio e orientacións para afondar no 

desenvolvemento da competencia social e cidadá desde a igualdade e 

non discriminación. 

 Visibilizar as boas prácticas coeducativas dos centros de ensino. 

 Poñer a disposición do centro de recursos, estratexias, metodoloxías, 

materiais, encamiñados a crear espazos e tempos de convivencia non 

estruturados (recreos, entradas e saídas, comedores escolares, clubes 

de lectura, etc) libres de roles de xénero. 

 Contar coa participación de axentes sociais diversos nos proxectos 

coeducativos como apoio e complemento que permita visibilizar a 

diversidade social. 

 Implementar actuacións de sensibilización dirixidas á comunidade 

educativa e difusión das boas prácticas realizadas polos centros de 

ensino no marco deste plan. 

 Facilitar modelos profesionais e vitais diversos que rompan roles de 

xénero e que favorezan unha perspectiva aberta, plural e positiva. 
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 Visibilizar e eliminar os estereotipos que persisten na sociedade 

respecto dos ámbitos de realización persoal e profesional e promover 

no alumnado de secundaria unha elección do futuro académico e 

profesional libre de estereotipos de xénero. 

 Formar e sensibilizar, a través de Escolas de Nais e Pais e doutros 

axentes socio-educativos relacionados, sobre a necesidade de 

potenciar os talentos persoais como referentes en todos os ámbitos en 

pé de igualdade. 

 

4.2. Prevención, detección e intervención en casos de violencia 

de xénero 

 Elaborar programas educativos enfocados ao traballo de aula das 

relacións persoais, afectivas e sexuais con fin de identificar as condutas 

prexudiciais para o desenvolvemento de relacións persoais tóxicas e de 

sometemento. 

 Elaborar protocolos de actuación para dar resposta ás necesidades 

concretas da realidade do centro (prevención, identificación, atención, 

denuncia). 

 Coordinar o noso Plan con outros programas e protocolos en materia de 

diversidade e convivencia, tanto dentro da propia Consellería de 

Educación como con outros axentes socio-educativos, sanitarios e de 

benestar.  

 Promover a detección precoz e a intervención ante posibles casos de 

violencia de xénero que se podan dar no centro. 

 Visibilizar e corrixir os casos de discriminación de xénero, condutas 

sexistas e inxustizas. Apoiarase ao alumnado vítima  de violencia de 

xénero e ás persoas que vivan nos seus fogares esta situación, 

traballando colaborativamente cos servizos sociais e con xustiza. 

 Organizar para favorecer a non-discriminación e a eliminación de 

estereotipos na reforma e creación de novos espazos: perspectiva de 

xénero na organización e no aproveitamento dos espazos. 
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 Favorecer a investigación e intervención do alumnado sobre o seu 

contorno para detectar situacións, imaxes, actitudes… que actúen a 

favor dos roles de xénero marcados, os estereotipos, a presión social e 

a violencia por razón de xénero. 

 

4.3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual 

 Establecer ámbitos de socialización que favorezan o coñecemento e a 

convivencia dentro da comunidade educativa co fin de ofrecer contextos 

onde visibilizar as boas prácticas correctoras de estereotipos. 

 Propoñer recursos que permitan ao alumnado crenzas alternativas ás 

tradicionais. 

 Elaborar e por a disposición dos centros educativos de todos os niveis 

de materiais e orientacións para a abordaxe da educación afectiva e 

sexual desde o respecto á diversidade e o desenvolvemento dun 

proxecto de vida libre e saudable en plenitude. 

 Promover a detección precoz e a intervención ante posibles casos de 

falta de respecto á diversidade afectivo-sexual. 

 Colaborar con axentes socio-educativos e de formación en materia de 

saúde, para a abordaxe integral da saúde afectivo-sexual entre todas as 

persoas destinatarias da comunidade educativa galega, con 

independencia do nivel e réxime de escolarización. 

 

4.4. Prevención, detección e intervención en casos de 

LGBTIfobia 

 Formar na autoestima e autonomía persoal o alumnado de maneira que 

permita relacións de xénero respectuosas. 

 Visibilizar os roles non marcados na orientación educativa e profesional. 

 Facilitar modelos profesionais e vitais diversos que rompan roles de 

xénero e que favorezan unha perspectiva aberta, plural e positiva. 
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 Visibilizar e eliminar os estereotipos que persisten na sociedade 

respecto da realidade LGBTI. 

 Promover a detección precoz e a intervención ante posibles casos de 

falta de respecto, intolerancia ou agresión por LGBTIfobia. 

 Sensibilizar as familias, a través da Escola de Nais e Pais, sobre a 

realidade LGBTI. 

 

5. Medidas concretas de actuación 

5.1. Organización do centro 

 Revisión dos documento do centro, por se puidese existir linguaxe sexista 

ou escasa consideración no tratamento da diversidade. 

 Favorecemento da presenza de homes e mulleres nos órganos de decisión 

e representación de xeito equitativo. 

 Nomeamento dunha persoa responsable en materia de igualdade no 

Consello Escolar para participar no pulo ao Plan de igualdade. 

 Difusión do Plan entre os distintos axentes da comunidade (con especial 

atención ás familias) a través da páxina web de centro e mediante os 

encontros de nais e pais. 

 Promoción da formación do profesorado, do alumnado e das familias en 

materia de igualdade, a través dos Plans Proxecta (Quérote+, Por 365 días 

de respecto e igualdade), dos Contratos Programa (IGUÁLA-T) e do Plan 

de Formación Permanente do Profesorado (Igualdade de oportunidades e 

respecto á diversidade) 

 Colaboración con outras entidades na realización de actividades 

coeducativas co concello, asociacións como Arelas, IGAXES, Quérote, etc. 

 Implementación de actividades arredor das datas coeducativas do 

calendario escolar (25 de novembro, 8 de marzo, celebracións LGBTI...), 

usando fichas de traballo recollidas no plan proxecta Quérote +: Educación 

sexual nas aulas, traballo proposto pola biblioteca con motivo da 

celebración desas datas, etc. 
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 Desenvolvemento curricular da educación afectivo-sexual integral para todo 

o alumnado do centro. 

 Concreción do desenvolvemento curricular da orientación laboral e 

profesional libre de estereotipos, poñendo o foco na incorporación aos 

itinerarios na ESO (na materia de Iniciación á actividade emprendedora 

e empresarial). 

 

5.2. Eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos 

valores e dos saberes 

 Revisión das programacións didácticas e da práctica docente desde unha 

perspectiva de xénero: para incluír as mulleres relevantes en cada ámbito 

do saber e sinalar as desigualdades de xénero, para completar a historia 

da humanidade e análise co alumnado sobre como se constrúe a 

identidade de xénero, cuestionando os valores limitadores dos modelos de 

xénero tradicionais e as consecuencias da súa asunción 

 Revisión do material didáctico empregado na aula (valores, normas, 

representacións, selección dos contidos, dos personaxes, das imaxes, da 

linguaxe, da proposta de actividades, etc). 

 Realización de actividades de sensibilización na aula, a través de 

obradoiros e actividades de titoría. 

 Implementación de actividades de información e sensibilización coas 

familias, a través dos grupos de encontro e reunións informativas a 

principio de curso e incluso na xornada de portas abertas que se fai o 

primeiro día de clase para as familias de 1º ESO. 

 Sensibilización das familias sobre o papel que xogan na socialización dos 

seus fillos e fillas e sobre a problemática en torno á igualdade de 

oportunidades entre homes e mulleres. 

 Procurar que os grupos de traballo estean integrados por similares 

porcentaxes de homes que de mulleres. 
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5.3. Xestión dos espazos, dos recursos e das oportunidades de 

realización vocacional de xeito inclusivo 

 Difusión da información a través dun taboleiro no centro: publicando novas, 

concursos, informacións, estatísticas sobre violencia de xénero, creacións 

do alumnado en materia de diversidade afectivo-sexual, etc.…, para a 

consulta de toda a comunidade educativa. 

 Promoción de lecturas coeducativas a través da biblioteca escolar. 

 Revisión da idoneidade dos contidos audiovisuais das actividades do 

centro. 

 Revisión da idoneidade das entidades colaboradoras co centro en canto ao 

respecto á diversidade sexual e de xénero. 

 Promoción da cooperación nos espazos tecnolóxicos. 

 Prevención ante a discriminación por razón de sexo, xénero ou orientación 

sexual desde o ámbito da orientación educativa e vocacional. 

 Impulso ao uso dos espazos de forma igualitaria e diversa sen estereotipos 

asociados. 

 Fomento da participación do alumnado de ambos sexos nas actividades 

complementarias e extraescolares. 

 Creación dun banco de recursos dixitais na web do IES. 

 

5.4. Inclusión dos valores coeducativos na xestión da 

convivencia escolar 

 Promoción do respecto e do bo trato entre mulleres e homes. 

 Realización de actividades de coidado entre persoas, do medio ambiente. 

 Potenciación do bo uso das redes sociais en materia de igualdade e 

respecto á identidade afectivo-sexual. 

 Charlas informativas a cargo de entidades especializadas na igualdade de 

xénero e de colectivos LGTBI. 

 Implementación de metodoloxías activas participativas e cooperativas. 

 Impulso á corresponsabilidade na realización das tarefas. 
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 Realización de actividades de intervención social na comunidade 

educativa. 

 

6. Seguimento e avaliación 

Os procedementos de avaliación do funcionamento do plan farase a través da 

definición de indicadores de medida e de instrumentos de avaliación que 

permitan obter evidencias e valorar os avances coa maior obxectividade 

posible. 

Logo da análise e da valoración destes datos, estableceranse propostas de 

mellora para os seguintes cursos escolares co fin de ir completando a abordaxe 

dos distintos obxectivos coeducativos. 

Co gallo de comprobar a implementación dos obxectivos e contidos plasmados 

no presente Plan de Igualdade, elaboramos unha rúbrica para recoller o grao 

de consecución dos indicadores de avaliación sobre: 

Tipo de 

actividade 
Cd  Descrición da actividade  

DE REALIZACIÓN 

OBRIGATORIA 
01  

Realízanse actividades dirixidas a todo o alumnado do centro 

o 25 de novembro (Día Internacional contra a Violencia de 

Xénero). 

DE REALIZACIÓN 

OBRIGATORIA 
02  

Realízanse actividades dirixidas a todo o alumnado do centro 

o 8 de marzo (Día Internacional da Muller). 

DE REALIZACIÓN 

OBRIGATORIA 
03  

Realízanse actividades dirixidas a todo o alumnado do centro 

para fomentar a diversidade afectivo-sexual co gallo de datas 

sinaladas do calendario de celebracións LGBTI. 

DE REALIZACIÓN 

OBRIGATORIA 
04  

No Plan de Convivencia, figuran accións concretas para o 

fomento da igualdade de oportunidades entre homes e 

mulleres. 

DE REALIZACIÓN 

OBRIGATORIA 
05  

Realízanse accións concretas dirixidas a todo o alumnado 

para o fomento da igualdade de oportunidades entre homes e 

mulleres. 

DE REALIZACIÓN 

OBRIGATORIA 
06  

No Plan de Convivencia, figuran accións concretas para a 

prevención da violencia de xénero e lgbtifobia. 
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DE REALIZACIÓN 

OBRIGATORIA 
07  

Realízanse accións concretas dirixidas a todo o alumnado 

accións concretas para a prevención da violencia de xénero e 

lgbtifobia. 

DE REALIZACIÓN 

OBRIGATORIA 
08  

No Plan de Acción Titorial, figuran accións concretas para o 

fomento da igualdade de oportunidades entre homes e 

mulleres. 

DE REALIZACIÓN 

OBRIGATORIA 
09  

No Plan de Acción Titorial, figuran accións concretas para a 

prevención da violencia de xénero e lgbtifobia. 

DE REALIZACIÓN 

OBRIGATORIA 
10  

O centro promove unha educación afectiva e sexual integral 

para todo o alumnado. 

DE REALIZACIÓN 

OBRIGATORIA 
11  

O centro promove unha orientación laboral e profesional libre 

de estereotipos de xénero. 

DE REALIZACIÓN 

OBRIGATORIA 
12  

O centro utiliza unha linguaxe coeducativa nos documentos de 

centro.  

DE REALIZACIÓN 

OBRIGATORIA 
13  

O Consello Escolar do centro ten nomeada unha persoa como 

responsable en materia de igualdade. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
14  

O centro ten a coeducación como marca de identidade do seu 

Proxecto Educativo. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
15  

O equipo directivo ten formación específica en materia de 

igualdade e prevención da violencia de xénero e lgbtifobia. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
16  O centro ten un Plan coeducativo. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
17  

O centro promove de xeito activo a revisión coeducativa das 

programacións didácticas dos departamentos. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
18  

O centro participa en accións de prevención da violencia de 

xénero a nivel municipal. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
19  

O centro aplica con tolerancia 0 os protocolos para prevención 

e abordaxe das condutas contrarias á convivencia por razón 

de xénero. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
20  O centro promove o uso de materiais didácticos coeducativo. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
21  

O centro promove a paridade nas accións de representación 

entre o profesorado. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
22  

O centro promove a paridade nas accións de participación e 

representación entre o alumnado. 

DE ACCIÓN 23  O centro promove o uso de produtos culturais non sexistas no 
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POSITIVA labor docente. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
24  

O centro promove o uso de produtos culturais non sexistas 

nas actividades complementarias e extraescolares. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
25  

O centro ofrece a materia de Igualdade de Xénero en 1º ou 2º 

da ESO. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
26  

O centro ofrece algunha outra materia de promoción da 

igualdade de xénero ou para a prevención da violencia de 

xénero e lgbtifobia. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
27  

O centro ten un PFPP centrado na igualdade de 

oportunidades entre homes e mulleres. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
28  

O centro ten un PFPP centrado na prevención da violencia de 

xénero. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
29  

O centro ofrece actividades de información/formación ás 

familias para o fomento da igualdade de oportunidades. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
30  

O centro ofrece actividades de información/formación ás 

familias para sensibilizar contra a violencia de xénero. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
31  O centro participa no programa Donas de si (Plan Proxecta). 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
32  

O centro participa no programa 365 días de respecto e 

igualdade (Plan Proxecta). 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
33  

O centro promove a participación non sexista en actividades 

deportivas. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
34  

O centro colabora co CIM do concello para a realización de 

actividades. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
35  

A biblioteca do centro dispón dunha sección sobre igualdade, 

coeducación e feminismo. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
36  O centro ten un club de lecturas igualitarias. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
37  O centro xestiona o uso do patio para facelo coeducativo. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
38  

O centro promove accións de intervención co alumnado como 

modo de sensibilización contra a violencia machista. 

DE ACCIÓN 

POSITIVA 
39  

O centro ten un taboleiro de novas sobre igualdade, violencia 

de xénero e LGTBI. 
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Todos os items de valoración rexistraranse xeralmente mediante a seguinte 

rúbrica: 

1. Non se cumpre ou non existe. 

2. Cúmprese insuficientemente.  

3. Cúmprese ou desenvolvese na case totalidade. 

4. Totalmente cumprido ou desenvolvido.                 

Para obter todos estes datos, empregaranse complementariamente distintos 

instrumentos como: enquisas entre o equipo docente, entre o alumnado, 

revisión anual das programacións en busca de contidos non compatible cos 

obxectivos deste plan... 

Alén disto, incluiremos nas enquisas de valoración despois de cada actividade 

realizada fóra ou dentro do centro (complementaria ou extraescolar) un ítem 

específico sobre igualdade, que nos permita coñecer a contribución de cada 

actividade aos obxectivos do Plan de Igualdade e poder así facer propostas de 

mellora para actuacións futuras. 

 

A última revisión e aprobación foi no Claustro e Consello Escolar do 6 de 

maio de 2021. 

 

 

 


