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1. INTRODUCIÓN AO PLAN. 

  
Aprobar e aplicar un Plan de Igualdade e Diversidade nun centro educativo é unha 

tarefa complexa, mais necesaria se atendemos á lexislación actual, e á realidade aínda 

vixente de discriminación da muller e do colectivo LGBTI en todos os ámbitos 

da vida social, económica e cultural. O obxectivo fundamental que debemos 

marcarnos coa implementación deste Plan é movermos o conxunto da comunidade 

educativa a reflexionar sobre os prexuízos en que todas e todos fomos enculturados 

e que nos seguen transmitindo na nosa contorna, na familia, ou nos medios de 

comunicación. 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 homofóbico e delitos de odio. Por 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 imprescindíbeis para o libre e digno 

desenvolvemento humano. 

Promover a igualdade na educación dos dous sexos é condición necesaria para que 

as potencialidades individuais de mulleres e homes poidan estimularse e 

desenvolverse con normalidade. 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. 

Educar en igualdade, erradicar estereotipos e discriminacións por razóns de sexo, 

de identidade de xénero ou de orientación afectivo-sexual, e previr as súas consecuencias é 

fundamental. Para evitar a reprodución de estereotipos sexistas na invisibilización das 

mulleres e do colectivo LGBTI, na presunción de heterosexualidade na comunidade 

educativa, na discriminación por razóns de identidade de xénero ou orientación afectivo-

sexual, na orientación profesional segregadora, nas diferenzas no uso de espazos, na 

normalización das agresións dos máis fortes contra as e os máis débiles, xustificadas nos 
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estereotipos sexistas e homofóbicos, na prevalencia do masculino nos libros de texto e 

materiais curriculares e na presunción de familia nuclear heterosexual, faise necesaria a 

aplicación de medidas individuais e colectivas encamiñadas a promover a igualdade de 

oportunidades, e, polo tanto, asentar as bases para conseguir un centro coeducativo, libre de 

discriminación e respectuoso con todas as diversidades, no que todas e todos os estudantes 

teñan o mesmo dereito a unha educación de calidade nun ambiente escolar seguro. 

Conscientes, xa que logo, de todo o exposto nas liñas anteriores, no noso centro 

levamos xa varios anos traballando de xeito decidido a prol desa finalidade de 

converternos nun centro coeducativo, ata tal punto que na actualidade constitúe unha 

marca de identidade do noso Proxecto educativo e así o recoñece a nosa Comunidade 

Educativa, que considera o noso centro un IES seguro de violencias machistas. 

 

Neste eido, a xeito de exemplo ilustrativo, estivemos desenvolvendo as seguintes 

actuacións nos últimos  anos: 

 

 Concretamos nos distintos plans de centro os catro obxectivos coeducativos nos 

que estamos a traballar e que presiden a nosa actividade educativa: 

a) Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

b) Prevención, detección e intervención en casos de violencia de xénero. 

c) Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual. 

d) Prevención, detección e intervención en casos de LGTBIfobia. 

 No curso actual nomeamos unha persoa responsable en materia de igualdade no 

Consello Escolar. Na actualidade esta persoa é a coordinadora das accións 

previstas no centro en materia de igualdade. 

 Concretamos os contidos dunha educación afectivo-sexual integral para todo o 

alumnado do centro a través das actuacións derivadas do desenvolvemento do 

Plan de acción titorial. 

 Activamos o protocolo corrector de condutas contrarias á convivencia en varias 

ocasións para atallar problemas de conduta relacionadas co xénero (faltas de 

respecto, agresións, difusión de imaxes na rede...) 
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 Definimos as medidas de acompañamento do protocolo educativo para garantir a 

igualdade, a non discriminación e a liberdade de de identidade de xénero, que 

tivemos ocasión de activar nunha ocasión nos últimos cinco anos. 

 Fixemos campañas de sensibilización entre os distintos membros da comunidade 

educativa para informar e concienciar a familias, alumnado e profesorado sobre 

os seguintes contidos: igualdade de xénero, prevención da violencia de xénero, 

educación afectivo-sexual, diversidade afectivo-sexual etc. 

 Cada curso escolar realizamos actividades de sensibilización dirixidas a todo o 

alumnado co gallo das datas sinaladas no calendario escolar oficial: 

 25 de novembro: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

 8 de marzo: Día Internacional da Muller. 

 

Alén destas actuacións, que son de obrigado cumprimento segundo a normativa 

vixente, no noso centro emprendéronse as seguintes accións positivas para impulsar os 

obxectivos coeducativos: 

 

 Realizamos unha diagnose previa da percepción da situación da igualdade de 

xénero/ da violencia de xénero/ da violencia lgtbifóbica no centro. 

 Creamos e mantemos un banco de recursos audiovisuais con contidos vinculados 

á educación contra a discriminación sexual e de xénero. 

 Deseñamos anualmente actividades de titoría graduadas para os distintos niveis 

educativos en función do seu grao de complexidade. 

 Propoñemos anualmente actividades complementarias e extraescolares de re-

educación dende unha perpectiva de xénero e en colaboración con asociacións da 

comarca como Muchachas, Asociación Feminista do Barbanza ou Rabudas en loita. 

 Estamos formando un grupo de mediación con persoas voluntarias (profesores e 

alumnas/os) especializado en resolver agresións de natureza sexual, de xénero 

ou de sexualidade.   

 Creamos un Observatorio contra a violencia machista denominado Somos X e no 

que están integrados tanto alumnas/os como profesoras/es. 
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 No contexto das actividades lúdico - formativas que realizamos no centro durante 

os recreos, e que reciben o nome xenérico de Recreactivos, creamos un grupo de 

debate filosofico especializado en temas transfeministas. 

 Realizamos actividades formativas específicas para o alumnado do centro sobre 

obxectivos coeducativos (promoción da igualdade entre mulleres e homes, 

prevención da violencia de xénero, educación afectivo-sexual, prevención da 

LGBTIfobia...) ou nos que se traballe a perspectiva de xénero de xeito transversal. 

Nesta liña podemos detallar as seguintes accións: 

 Charlas específicas con mulleres que sufriron maltrato físico ou 

discriminación por razón de xénero. 

 Obradoiros sobre educación afectivo – sexual durante as sesións de 

titoría impartidos por unha psicóloga especialista nesta temática. 

 Obradoiro sobre educación afectivo – sexual durante as sesións de titoría 

impartidos pola compañía Chévere Teatro. 

 Obradoiro sobre mediación no conflito entre iguais durante as sesións de 

titoría impartidos por persoal especialista na materia. 

 Curso de autodefensa contra posibles agresións físicas machistas para 

alumnas de Bacharelato. 

 Tamén se realizaron actividades específicas sobre obxectivos coeducativos para o 

profesorado e familias do centro: 

 Ciclo de educación afectivo – sexual durante as tardes dos martes para o 

profesorado do centro impartidos por unha psicóloga especialista nesta 

temática. 

 Ciclo de  educación afectivo – sexual para as familias do centro 

impartidos por unha psicóloga especialista nesta temática no contexto da 

escola de nais e pais do centro denominada Espazo FamiliaS Boiro. 

 Creamos un rincón de información e reflexión feminista no vestibulo do centro que 

denominamos “ O rincon lila”. 

 Creamos unha sección denominada feminismo e identidade de xénero, con manuais 

diversos sobre dita temática, na Biblioteca do centro. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE CENTRO E NORMATIVA. 

 
Como xa indicamos, con anterioridade á Instrución do 6 de setembro de 2019 o noso 

centro xa recollía en distintos plans e documentos de organización accións  relacionadas 

cos obxectivos coeducativos. Detállanse como segue: 

 No Proxecto educativo recóllese o seguinte:  

a) Dereitos e deberes do alumnado no que se explicita a igualdade de xénero e a 

coeducación. 

 No Plan de convivencia recóllese o seguinte: 

a) Protocolo contra o machismo e as discriminacións sexuais. 

b) Dereitos e deberes do alumnado no que se explicita a igualdade de xénero e a 

coeducación. 

 Nas normas de organización, funcionamento e convivencia do centro recóllese:  

a) Protocolo contra o machismo e as discriminacións sexuais. 

b) Recursos e accións concretas contra o machismo e as discriminacións sexuais 

(véxase apartado 1 deste documento) 

 No Plan de acción titorial recóllense estes obxectivos:  

a) Levar a cabo unha formación integral e personalizada que responda ás 

actitudes, aptitudes, coñecementos e intereses do alumnado 

 No Plan de Orientación Académica e Profesional recóllense estes obxectivos:  

a) Axudar ao alumno/a a coñecerse a si mesmo/a (capacidades, intereses, 

motivacións...) 

 No Plan Anual de Lectura recollemos o seguinte: 

b) Proposta de lecturas coeducativas que favorezan a igualdade de xénero. 

c) Actividades coeducativas específicas. 

d) Proposta de creación e mantemento de espazo específico con lecturas de 

carácter coeducativo e feminista. 

Á marxe disto a lexislación educativa europea, galega e española contempla moi 

claramente a obrigatoriedade e necesidade da introdución da coeducación no eido 

educativo nas seguintes referencias lexislativas: 

A. Ámbito europeo: 

 Tratado de Funcionamento da Unión Europea. Artigo 8. No eido concreto 

da educación a Resolución do Parlamento Europeo, do 9 de xuño de 2015, 

sobre a estratexia da UE para a igualdade entre mulleres e homes, despois de 
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2015, considera que os estereotipos de xénero seguen tendo unha grande 

influencia no ámbito educativo e destácase o papel decisivo que desempeña a 

educación e a capacitación na loita contra eses estereotipos e para poñer fin á 

discriminación baseada no xénero, así como os seus efectos positivos para as 

mulleres e para a sociedade e a economía en xeral.  

 

B. Ámbito estatal: 

 Constitución (artigo 9.2 e14)  

Artigo 9.2: corresponde aos poderes públicos promover as condicións para que 

a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos nos que se integra sexan 

reais e efectivas; remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa 

plenitude e facilitar a participación da cidadanía na vida política, económica, 

cultural e social.  

Artigo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 Real Decreto1686/2000 do 6 de outubro: Creación do Observatorio de  

Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes  

 Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  

 Lei 3/2007, do 15 de marzo, reguladora da rectificación rexistral da mención 

relativa ao sexo das persoas.  

 Lei orgánica 3/2007 22 marzo para a igualdade efectiva de mulleres e homes. 

Título IV: O dereito ao traballo en igualdade de oportunidades.  

Artigo 23: A educación para a igualdade de mulleres e homes.  

Artigo 24. Integración do principio de igualdade na política de educación. 

 

C. Ámbito autonómico: 

 Estatuto De Autonomía De Galicia (1981). Artigo 4.1: ...poderes públicos, 

desenvolverán accións encamiñadas a promover as condicións de igualdade, 

remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude.  

 Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de homes e mulleres.  
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 Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para prevención e tratamento integral da 

violencia de xénero.  

 Lei pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, 

transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia (2014)  

 Decreto 8/2015 de 8 de xaneiro: Convivencia e participación da comunidade 

educativa. 

 Decreto lexislativo 2/2015 de 12 de febreiro. Capítulo IV: A educación e a 

formación para a igualdade entre homes e mulleres. 

 Decreto 86/2015 do 25 de xuño: Currículo educación secundaria e 

bacharelato 

 Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a 

liberdade de identidade de xénero (Abril 2016)  

  Instrución do 6 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. 

 

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA IGUALDADE DE 
XÉNERO, A VIOLENCIA DE XÉNERO E A LGTBIFOBIA. 

 
No presente curso 2019 – 2020 realizamos unha análise para coñecer a situación de 

partida do noso centro e así poder afrontar os desequilibrios sociais que se dan arredor do 

xénero na nosa contorna. Para obter esa diagnose, fixemos enquisas entre o profesorado e 

o alumnado coa fin de coñecer os seguintes aspectos: 

 A súa percepción das desigualdades de xénero que afectan a mulleres e homes. 

 A súa vivencia  persoal desas desigualdades (no centro, na familia etc) 

Tamén obtivemos información relevante a través macroenquisa de convivencia feita 

pola CEUFP. 

De todas esas ferramentas citadas tiramos conclusións interesantes que nos 

permitiron a elaboración deste plan e a formulación dos obxectivos coeducativos máis 

importantes que debemos traballar no noso IES. 

Toda esa información da que dispoñemos actualmente no noso centro indícanos que 

existen fendas de xénero en: 
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  Matrícula nos distintos itinerarios formativos (sobrerrepresentación de 

homes/mulleres) 

 Titulación (sobrerrepresentación de mulleres) 

 Resultados académicos (sobrerrepresentación de mulleres) 

 Necesidades académicas de apoio educativo (sobrerrepresentación de homes) 

 Abandono escolar temperán (sobrerrepresentación de homes) 

 Absentismo escolar (sobrerrepresentación de homes) 

 Condutas contrarias á convivencia (sobrerrepresentación de homes) 

 Condutas contrarias aos hábitos de vida saudable (sobrerrepresentación de homes) 

 

4. OBXECTIVOS COEDUCATIVOS DESENVOLVIDOS POLO IES PRAIA BARRAÑA. 

 
No curso 2019/20 o noso centro está a desenvolver os seguintes obxectivos 

coeducativos: 

 Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

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

 Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual. 

 Prevención, detección e intervención en casos de LGTBIfobia. 

 

5. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN PARA O CURSO 2019 – 2020. 

 
Para o curso 2019/20 o noso centro acordou realizar as seguintes medidas de 

actuación co fin de impulsar os obxectivos coeducativos. Detallámolos segundo o ámbito de 

actuación na seguinte táboa: 

MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN NO EIDO COEDUCATIVO.  
CURSO 2019 -2020 

ÁMBITO OBXECTIVOS ACTUACIÓNS 

A. Organización 
do centro. 

1. Nomear unha persoa responsable 
en materia de igualdade no 
Consello Escolar para participar no 
impulso do Plan de igualdade. 

 
 
2. Nomear unha persoa coordinadora 

en materia de igualdade no centro 
para dirixir as accións enmarcadas 

A1. Nomear a un membro do Consello 
Escolar, de entre o sector do profesorado, 
como responsable en materia de 
igualdade. 
 
 
A2. Nomear a unha profesora como 
coordinadora de centro en materia de 
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no Plan de igualdade. 
 

3. Difundir o plan de igualdade do 
centro entre os distintos axentes da 
comunidade (con especial atención 
ás familias) 

 

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

 

 

5. Colaborar con outras entidades na 
realización de actividades 
coeducativas e de sensibilización. 

 

 

6. Concretar actividades arredor das 
datas coeducativas do calendario 
escolar. 
 

 

 
 

7. Concretar o desenvolvemento 
curricular da educación afectivo-
sexual integral para todo o 
alumnado do centro. 

 
 
 
8. Promover pautas de actualización 

curricular e revisión do material 
didáctico con perspectiva de 
xénero. 

 

 

 

9. Solicitar a modalidade 3 dos 
Contratos Programa. 

igualdade. 

 
A3. Empregar a páxina web do centro 
para a difusión do Plan de Igualdade. 
A4. Promover reunións coas familias nas 
que se lles dea a coñecer o Plan de 
Igualdade a través das titoras/es de 
grupo. 
 
A5. Promover actividades formativas en 
educación coeducativa e afectivo sexual 
(charlas, obradoiros teatrais, Espazo 
FamiliaS Boiro, etc) 
 
 
A6. Realizar as actividades de igualdade 
de xénero e coeducativas propostas polo 
CIM do Concello de Boiro (charlas con 
mulleres maltratadas, concurso de curtas 
sobre a igualdade de xénero...) 

A7. Realizar actividades concretas 
arredor das datas coeducativas (lectura 
de manifesto a prol da igualdade de 
xénero, actividade recordatorio das 
mulleres asasinadas a mans de homes 
maltratadores, actividade “pensando o 
amor romántico”, creación de obra de 
teatro reivindicando a igualdade de 
xénero, etc) 

 
 
A8. Realizar charlas sobre contido 
afectivo – sexual desenvolvidas por 
persoal experto na materia. 
A9. Obradoiro teatral arredor da 
educación afectivo – sexual por parte da 
compañia Chévere Teatro. 
 
 
A10. Promover a introdución de lecturas 
coeducativas nas diferentes materias. 
A11. Confeccionar un pequeno manual 
para a comunidade educativa no que se 
identifiquen estereotipos de xénero que 
se deben evitar e un vocabulario 
coeducativo e non discriminatorio. 
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A12. Solicitar o Contrato Programa 
IGUÁLA- T cun orzamento de 1450 €. 

B. Supresión de 
estereotipos 
de xénero na 
transferencia 

de saberes. 

1. Revisar as programacións 
didácticas desde unha perspectiva 
de xénero. 
 

 

2. Cambiar a metodoloxía a través da 
práctica docente desde unha 
perspectiva de xénero. 
 

 

 
3. Revisar o material didáctico 

empregado na aula. 
 

 

 

4. Realizar actividades de 
información e sensibilización coas 
familias. 

A13. Incluír nas programacións unha 
linguaxe libre de carga de estereotipos de 
xénero. 
 
 
A14. Impulsar a realización de 
actividades que favorezan a aprendizaxe 
cooperativa, que fomenten o espírito 
crítico fronte ás desigualdades e o 
respecto entre iguais. 
 
 
 
A15. Promover a introdución de lecturas 
coeducativas nas diferentes bibliotecas de 
aula do centro e evitar manuais con 
expresión discriminatorias ou 
manifestamente masculinas. 
 
 
 
A16. Realizar obradoiros de 
sensibilización para as familias arredor 
da educación afectivo – sexual das súas 
fillas/os. 

C. Xestión dos 
espazos e 
recursos. 

1. Difundir información sobre 
igualdade, violencia e diversidade 
de xénero nun espazo específico do 
centro. 

 

2. Promover lecturas coeducativas a 
través da biblioteca escolar. 
 

 

 

3. Xestionar as actividades de lecer e 
a ocupación do patio para 
favorecer a inclusión. 

 
 
 
 

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

A17. Manter o recuncho lila ubicado no 
vestíbulo do centro e xestionado polo 
colectivo Somos X. 
 
 
A18. Manter activo o recuncho existente 
na Biblioteca con lecturas coeducativas e 
ampliar o seu fondo bibliográfico con 
novas propostas. 
 
 
 
A19. Seguir impulsando as diferentes 
actividades coeducativas e de lecer que 
estamos a desenvolver nos recreos 
(debates, actividades deportivas, 
musicais, artisticas, etc). Son o que 
chamamos Recreactivos. 
 
 
A20. Realizar actividade titorial 
específica para a prevención das 
discriminacións por razón de sexo 
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o ámbito da orientación educativa 
e vocacional. 

 

 

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

organizada polo Departamento de 
Orientación. 
 
 
 
A21. Fomentar a participación de todo o 
alumnado (mulleres e homes) en todas 
actividades programadas polo centro nos 
distintos campos do saber (competicións 
deportivas, olimpíadas matemáticas, 
olimpíadas filosóficas, visitas aos campus 
universitarios, etc) 

D. Inclusión dos 
valores 

coeducativos 
na xestión da 
convivencia 

escolar. 

1. Promover o respecto e o bo trato 
entre mulleres e homes. 

A22. Elaborar un decálogo de boas 
prácticas que promova o respecto entre 
mulleres e homes. 

 
 

6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE IGUALDADE. 

 
Sendo este o primeiro ano que botamos a andar o plan de igualdade do centro, ao 

cabo do ano faremos balance para supervisar os seguintes aspectos: 

 

 Cumprimento do plan establecido, actuacións que non se desenvolveron. 

 Impacto e alcance das accións desenvolvidas na comunidade educativa. 

 Dificultades observadas no desenvolvemento das accións. 

 Necesidades de mellora observadas para a súa realización en vindeiros cursos. 

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

para os vindeiros cursos escolares co fin de axustar a abordaxe dos distintos obxectivos 

coeducativos ao noso contexto educativo.   

 

Para realizar esta avaliación final definiremos os indicadores de medida e os 

instrumentos de avaliación que se consideren máis axeitados para cada actuación. 

 
 

Boiro, a …….. de ………. de 2020 
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