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1. INTRODUCIÓN 

O preámbulo da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, pon de manifesto que un dos 

principais fins que se persegue coa educación é a formación no respecto dos dereitos e das liberdades 

fundamentais e da igualdade efectiva de oportunidades entre mulleres e homes, así como a valoración 

crítica das desigualdades, de forma que sirvan para superar os comportamentos sexistas. O artigo 1 da 

devandita Lei orgánica 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”. No artigo 2 dise que o sistema educativo se orientará a 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 (...)”. 

Posteriormente, os artigos 23 e 24 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade de 

mulleres e homes, fan referencia á educación para a igualdade de mulleres e homes e a integración do 

principio de igualdade na política de educación.  

Referencias semellantes tamén se recollen no 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. Este establece, no artigo 17, o currículo regulador do sistema educativo; na alínea 1 regula 

as seguintes indicacións relativas a obxectivos, contidos, metodoloxía e criterios de avaliación:  

A. A comprensión do valor constitucional da igualdade entre ambos sexos como obxectivo de 

especial atención, sen que, en ningún caso, se admitan contidos, metodoloxía ou criterios de 

avaliación transmisores, directa ou indirectamente, dunha distribución estereotipada de papeis 

entre os sexos ou dunha imaxe de dominación dun sexo sobre o outro en calquera ámbito da 

vida.  

B. O enriquecemento do contido curricular coas contribucións ao coñecemento humano realizadas 

polas mulleres no pasado e no presente, e co axeitado reflexo do papel das mulleres na evolución 

histórica. 

C. A adquisición, en alumnos e alumnas, dos coñecementos e das actitudes necesarias que lles 

permitan, cando acaden a madurez, atender as súas propias necesidades domésticas e os labores 

familiares compartidos, inclusive as cargas parentais e a atención de familiares que, por 

dependencia, necesiten a asistencia doutras persoas, mulleres ou homes.   

D. O fomento das vocacións femininas naquelas áreas onde se atopen infrarrepresentadas as 

mulleres e o fomento das vocacións masculinas naquelas áreas onde se atopen 

infrarrepresentados os homes, buscando evitar as decisións profesionais derivadas de prexuízos.

     

 

Por último, o 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 fixa o obxectivo da 

igualdade entre mulleres e homes na sociedade como finalidade primordial dos distintos niveis 

educativos, incluíndo tamén diversas referencias nos contidos concretos dos currículos. No artigo 4, 

referido aos elementos transversais, deféndese que, entre outras, a programación docente debe 

abranguer en todo caso a prevención da violencia de xénero, e máis concretamente evitaranse os 

comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da 
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orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, 

bisexual, transexual, transxénero e intersexual.  

Na Instrución do 06 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, para a elaboración de Plans de Igualdade no curso 2019/2020 nos centros 

docentes sostidos con fondos públicos de niveis non universitarios da Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional anúnciase que todos os equipos directivos dos centros sostidos 

con fondos públicos que impartan as etapas de educación infantil, primaria, secundaria ou formación 

profesional  deben deseñar un Plan de Igualdade e que este cómpre que sexa remitido ao mesmo tempo ca 

a Programación Xeral Anual, isto é, o día 15 de outubro. Respectando as indicacións que na devandita 

Instrución se facilitan, procédese a instruír o Plan de Igualdade do IES Pino Manso. 

No Proxecto Educativo do IES Pino Manso -e nos documentos que forman parte do mesmo: o Plan de 

Convivencia, as Normas de Organización e Funcionamento- están presentes aspectos referidos á 

coeducación; cómpre ser sinalado que ambos documentos,  Plan de Convivencia, as Normas de 

Organización e Funcionamento, están pendentes de aprobar a súa nova actualización. En igual situación 

atópanse o Plan de Acción Titorial e o Plan Xeral de Atención á Diversidade, aínda que estes últimos, nas 

súas revisións anuais, si se contemplan máis medidas e actividades en relación coa coeducación. A 

difusión de toda esta documentación realízase a través da páxina web do centro e tamén existen 

exemplares para a súa consulta na Secretaría do mesmo. 

As medidas de intervención para abordar as condutas contrarias á convivencia por razón de xénero 

réxense polo regulado na Lei 4/2011 e o Decreto 8/2015. Nos conflitos que xorden, no IES Pino Manso, 

procúrase sempre a conciliación de agresores e agredidos cando se tratan de condutas tipificadas coma 

leves. Respectando a normativa, as graves van acompañadas dunha sanción, aínda que tamén se adoita, 

grazas á intervención do Departamento de Orientación e Xefatura de Estudos, realizar labores de 

prevención e conciliación entre as partes. 

Polo que se refire ás medidas de acompañamento do Protocolo de identidade de xénero, estas só foron 

aplicadas, nunha única ocasión, no centro. As actuacións respectaron as indicacións que no Protocolo se 

deseñan e foi fundamental a figura da titora e da Orientadora no decorrer do proceso. 

A concreción de contidos dunha educación afectiva-sexual integral para todas as alumnas e alumnos do 

IES Pino Manso están presentes, de xeito transversal, nas materias que se imparten no centro e mais 

tamén nas actividades que, ao longo do curso tanto o Departamento de Orientación coma a Vicedirección 

programan. Estes dous últimos equipos docentes tamén se responsabilizan da promoción dunha 

orientación laboral e profesional libre de estereotipos de xénero; para abordar esta liña tamén se 

contou coa colaboración da Universidade de Vigo e, dende hai tres anos académicos, coas propostas 

realizadas dende a Concellaría da Muller do Porriño. 

Hai máis dunha década que a Biblioteca do IES Pino Manso, xunto coa Vicedirección do centro, veñen 

programando actividades para que o alumnado reflexione sobre a relevancia de datas como o 25 de 

novembro e o 8 de marzo. As celebracións LXBTI descansaron máis no Departamento de Orientación 

que, en colaboración co alumnado máis sensible neste tema, trataron de dar visibilidade ao devandito 

colectivo. 
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No curso pasado, dentro do Consello Escolar, foi nomeada unha nova persoa responsable en materia de 

igualdade: Dona Rosa María Carballido Alonso -ata ao anterior nomeamento, esta responsabilidade 

recaía na profesora Dona Carmen Vallejo Pérez-. De xeito individual, varias profesoras do centro teñen 

cursado formación na promoción da igualdade entre mulleres e homes. A educación afectivo-sexual, 

xunto á prevención da violencia de xénero, foron abordadas, de maneira transversal, no Programa de 

Formación Permanente do Profesorado do centro sobre Prácticas Restaurativas. Por último, resaltar dúas 

actividades referidas á coeducación que se celebran no IES Pino Manso. A primeira a Carreira pola 

Igualdade; esta ten lugar o último día antes da vacacións de Pascua, dende o curso 2008-2009. A segunda 

foi o Proxecto do centro realizado ao longo do curso 2017-2018: a maioría dos traballos da Aprendizaxe 

Baseada en Proxectos, que durante ese ano académico se realizaron, tiveron como tema a igualdade de 

xénero. Como colofón desta iniciativa, no curso 2018-2019 e, ao igual ca a actividade anterior, auspiciada 

polo departamento de Biblioteca do centro, as alumnas e alumnos do centro indagaron no tratamento que, 

nas redes sociais máis populares entre o alumnado, xustifican a cousificación e a violencia sobre as 

mulleres. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA E DO CENTRO. 

No Plan de Convivencia do centro, pendente de ser presentado ao Claustro do IES Pino Manso para 

incorporar novas achegas, recóllense diferentes actuacións coa finalidade de  fomentar a igualdade e, 

sobre todo, previr -e tamén sancionar- condutas que impliquen un menoscabo da persoa. Relacionadas 

coa coeducación sinalaremos as seguintes: 

- No Marco legal do Plan de Convivencia, obxectivo e) reza da seguinte maneira: 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. 

- Na análise da situación, cítanse diferentes actuacións que, dependente do Departamento de 

Orientación, desenvólvense no centro e ilustran aspectos aos que se aludiu no apartado anterior:  

Os obradoiros e talleres que ... abordan a educación emocional, a prevención de violencia e do 

acoso escolar, a non discriminación por razóns de sexo, a asunción da diversidade de xénero…   

- Neste mesmo apartado tamén se citan as actividades que se deseñan no Plan de Acción 

Titorial do IES Pino Manso, o cal contribúe, en grande medida, á consecución dos 

obxectivos xerais (entre eles, o e) marcados por lei do Plan de Convivencia.  

- Entre os obxectivos do Plan de Convivencia do IES Pino Manso, cítanse os seguintes:  

- Eliminar ou  reducir ao  máximo  posible as  condutas  que atenten contra o dereito a 

intimidade dos membros da comunidade educativa ou á súa dignidade. 

- Eliminar ou  reducir ao  máximo  posible o uso inadecuado das redes sociais por parte 

do alumnado. 

- A primeira liña de actuación do Plan de Convivencia é a seguinte: Promover encontros, 

conferencias e obradoiros nas que se aborden temas como o acoso escolar, a identidade de 

xénero, a diversidade afectivo-sexual, os diferentes modelos de familia, a violencia entre iguais e 

sobre a muller, a igualdade de xénero, o bo uso de redes sociais, a prevención do consumo de 

substancias nocivas para a saúde e mais diferentes ámbitos da educación emocional. Estas 

actividades estarán dirixidas ao alumnado e tamén, fóra do horario lectivo, ao resto da 

comunidade educativa. 
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- No mesmo documento, cítanse outras liñas de actuacións, referidas ao alumnado e ás familias 

que tratan de incidir, ademais dun mellor clima de convivencia no centro, no respecto e na 

igualdade entre todos os membros que integran a comunidade educativa do IES Pino Manso. 

 

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO IES PINO MANSO EN RELACIÓN COA IGUALDADE 

DE XÉNERO, COA VIOLENCIA DE XÉNERO E COA LGBTIFOBIA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Presenza de tres mulleres no equipo 

directivo. 

- Maioritaria representación feminina no 

Consello Escolar e na CCP. 

- Resultados académicos equiparables entre 

mozas e mozos. 

- Porcentaxe equitativa de abandono escolar 

entre ambos xéneros. 

- Uso equitativo de espazos escolares e 

extraescolares. 

- Participación equitativa nas actividades 

complementarias. 

- Maioritaria asunción, por parte da 

comunidade educativa, de cuestións relativas á 

identidade e igualdade de xénero. 

- Sensibilidade e aceptación, por parte do 

alumnado, de temas relacionados coa 

violencia de xénero e coa igualdade. 

- Exigua representación feminina entre o 

alumnado que forma parte do Consello 

Escolar 

- Escasa presenza de delegadas -e de 

candidatas a esta función- nas aulas. 

- Linguaxe sexista e insultante cando se 

producen discusións. 

- Faltas de respecto por identidade de xénero, 

sobre todo a través das redes sociais. 
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4. OBXECTIVOS COEDUCATIVOS QUE SE ABORDAN NO PLAN: 

4.1. Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

A. Detectar e visibilizar as desigualdades entre homes e mulleres, potenciando o respecto e 

cooperación entre as persoas do grupo sen distinción de sexo.  

B. Eliminar as escollas estereotipadas no acceso a futuros estudos e ao mundo laboral.  

C. Facer visible o papel das mulleres na historia do coñecemento. 

D. Sensibilizar o alumnado sobre a necesidade dun reparto diferente de las responsabilidades 

familiares, non só dende a perspectiva de xénero, senón tamén como actividade que fomenta a 

autonomía e sentido da responsabilidade no fogar.  

E. Analizar e denunciar a imaxe discriminatoria contra a muller potenciada polos medios de 

comunicación e a publicidade.  

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

A. Potenciar a aprendizaxe de modos de comportamento pacíficos e tolerantes,   

B. Mellorar as relacións persoais entre o alumnado, diminuíndo a violencia e o sexismo en 

situacións cotiás.  

C. Sensibilizar sobre a violencia no seo da parella, nunha actitude non só de condena senón tamén de 

prevención.  

4.3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual. 

A. Potenciar no alumnado o concepto de coeducación e de igualdade mediante a transmisión de 

valores sociais como a tolerancia e o respecto. 

B. Crear, dentro das aulas, pero tamén fóra delas, espazos seguros que lles permitan forxar a 

identidade sexual a cada unha das nosas alumnas e alumnos. 

C. Dar a coñecer entre o noso alumnado personalidades LGBTI na literatura, ciencia, deportes… 

4.4. Prevención, detección e intervención en casos de LGBTIfobia. 

1. Sensibilizar ao profesorado no proceso coeducativo utilizando unha linguaxe e actitudes non 

sexistas. 

2. Realizar un seguimento e avaliación dos protocolos para previr e actuar en casos de acoso por 

razóns de orientación sexual ou identidade de xénero. 

3. Axilizar a detección de pautas violentas por LGBTIfobia, especialmente nos casos relacionadas 

co mal uso das redes sociais. 
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5. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN  

5.1. ORGANIZACIÓN DO CENTRO. 

A. Favorecer a representación de homes e mulleres nos órganos de decisión e representación de 

xeito equitativo, especialmente no Consello Escolar do IES Pino Manso.  

B. Difundir o plan entre os distintos axentes da comunidade (con especial atención ás familias). 

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

D. Promover o emprego dunha linguaxe inclusiva e igualitaria na actividade do centro. 

E. Seguir colaborando con outras entidades (Universidade, Concello) na realización de actividades 

coeducativas. 

F. Manter as actividades arredor das datas coeducativas do calendario escolar: 25 de novembro, 8 de 

marzo, celebracións LGBTI. 

G. Concretar o desenvolvemento curricular da educación afectivo-sexual integral para todo o 

alumnado do centro. 

H. Concretar 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. 

 

5.2. ELIMINACIÓN DOS ESTEREOTIPOS DE XÉNERO NA TRANSMISIÓN DOS VALORES 

E DOS SABERES 

A. 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… 

B. Revisar o material didáctico empregado na aula (valores, normas, representacións, selección dos 

contidos, dos personaxes, das imaxes, da linguaxe, da proposta de actividades). 

C. Realizar actividades de sensibilización na aula. 

D. Realizar actividades de información e sensibilización coas familias. 

5.3. XESTIÓN DOS ESPAZOS, DOS RECURSOS E AS OPORTUNIDADES DE REALIZACIÓN 

VOCACIONAL DE XEITO INCLUSIVO 

A. Seguir promovendo lecturas coeducativas a través da biblioteca escolar. 

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

igualdade real. 

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

D. Promover a prevención ante a discriminación por razón de sexo, xénero ou orientación sexual 

dende o ámbito da orientación educativa e vocacional. 

E. Promover a participación do xénero menos representado nas actividades científico-tecnolóxicas, 

deportivas, artísticas, etc. 
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5.4 INCLUSIÓN DOS VALORES COEDUCATIVOS NA XESTIÓN DA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

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

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

C. Promover o respecto cara á diversidade sexual e de xénero. 

D. Continuar promovendo metodoloxías activas participativas e cooperativas. 

E. Promover a corresponsabilidade na realización das tarefas. 

 

6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

Neste apartado recóllense os procedementos de avaliación do funcionamento do Plan de Igualdade do IES 

Pino Manso; da valoración dos datos extraidos, estableceranse as propostas de mellora para os vindeiros 

cursos escolares.  

Os ítems que se terán en conta, respecto á consecución dos obxectivos, son os seguintes: 

1. Rexistro e análise da evolución das escollas estereotipadas no acceso a futuros estudos vinculadas 

ao mundo laboral. 

2. Rexistro e valoración das actividades que teñen como finalidade facer visible o papel das 

mulleres na historia do coñecemento. 

3. Rexistro e valoración das actividades realizadas nos talleres nos que se abordan os compoñentes 

socio-emocionais do noso alumnado. 

4. Rexistro da evolución de situacións violentas entre o alumnado, sobre todo aquelas relacionadas 

con temas de igualdade e identidade de xénero, mesmo as que teñen lugar nas redes sociais. 

5. Rexistro e análise da eficiencia da aplicación de protocolos de identidade de xénero. 

6. Número de actividades realizadas nas que se procura dar visibilidade a personalidades LGTBI. 

Análise da valoración emitida polo alumnado. 

7. Número de actuacións e eficiencia das mesmas relacionadas coa prevención e tratamento de 

actitudes irrespectuosas e de actos violentos, se acontecer, que teñan por obxecto alumnado 

LGTBI. 

 

Para a valoración das medidas concretas de actuación, aplicarase unha listaxe de cotexo cos seguintes 

ítems: 

 

ÍTEM SI NON 

Incrementouse a presenza feminina no consello escolar   

Incrementouse a presenza feminina como delegadas de aula   

Incrementouse a participación das familias en actividades relacionadas coa formación en 

materia de igualdade 
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ÍTEM SI NON 

Incrementouse a participación do profesorado en actividades relacionadas coa formación 

en materia de igualdade 

  

Incrementouse o emprego da linguaxe inclusiva e igualitario nas actividades do centro   

Mantívose a colaboración con outras entidades na realización de actividades 

coeducativas 

  

Realizáronse actividades arredor das datas coeducativas   

Concretouse o desenvolvemento curricular da educación afectivo-sexual integral para 

todo o alumnado do centro 

  

Concretouse o desenvolvemento curricular da orientación laboral e profesional libre de 

estereotipos 

  

Revisáronse as programacións didácticas e a práctica docente desde unha perspectiva de 

xénero 

  

Revisouse o material didáctico empregado na aula dende unha perspectiva de xénero   

Realizáronse actividades de sensibilización na aula   

Realizáronse actividades de información e sensibilización coas familias   

Seguíronse promovendo lecturas coeducativas a través da biblioteca escolar   

Empregáronse contidos de actualidade para sensibilizar sobre a necesidade de avanzar 

cara á igualdade real 

  

Xestionáronse actividades e da ocupación do patio para favorecer a inclusión   

Promoveuse a prevención ante a discriminación por razón de sexo, xénero ou orientación 

sexual  

  

Promoveuse a participación do sexo menos representado nas actividades científico-

tecnolóxicas, deportivas, artísticas, etc. 

  

Promoveuse o respecto cara á diversidade sexual e de xénero   

Promoveuse a corresponsabilidade na realización das tarefas   

 

 

 

O PORRIÑO, a 4 de outubro de 2019 

 Con data 14/10/2019 foron aprobados polo claustro os contidos pedagóxidos deste documento. Dos outros contidos foron informados
o claustro e o consello escolar do centro.
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