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1. Introdución 

O	 presente	 documento	 ten	 o	 obxectivo	 de	 establecer	 as	 liñas	 básicas	 para	 a	
elaboración	do	Plan	de	Igualdade	do	IES	San	Paio,	co	gaio	de	desenvolver	medidas	que	
favorezan	a	 igualdade	entre	homes	e	mulleres,	das	boas	prácticas	coeducativas	e	no	
apoio	á	unha	educación	libre	de	prexuízos	e	estereotipos	de	xénero	que	condicionen	o	
desenvolvemento	das	persoas.	
	
O	Decreto	8/2015,	do	8	de	 xaneiro,	 polo	que	 se	desenvolve	 a	Lei	 4/2011,	do	30	de	
xuño,	 de	 convivencia	 e	 participación	 da	 comunidade	 educativa	 en	 materia	 de	
convivencia	escolar,	recolle	no	seu	Capítulo	II,	que	dito	plan	de	convivencia	integrará	
o	 principio	 de	 igualdade	 entre	 mulleres	 e	 homes	 e	 establecerá,	 sobre	 a	 base	 dun	
diagnóstico	 previo,	 as	 necesidades,	 os	 obxectivos,	 as	 directrices	 básicas	 de	
convivencia	 e	 actuacións,	 incluíndo	 a	mediación	 na	 xestión	 dos	 conflitos,	 e	 conterá	
actuacións	preventivas,	reeducadoras	e	correctoras.	
	
O	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,	
establece	 no	 artigo	 17,	 apartado	 d),	 o	 fomento	 das	 vocacións	 femininas	 naquelas	
áreas	 onde	 se	 atopen	 infrarepresentadas	 as	 mulleres	 e	 o	 fomento	 das	 vocacións	
masculinas	 naquelas	 áreas	 onde	 se	 atopen	 infrarepresentados	 os	 homes,	 buscando	
evitar	as	decisións	profesionais	derivadas	de	prexuízos.	
	
O	VII	Plan	Estratéxico	de	Galicia	para	a	igualdade	de	oportunidades	entre	mulleres	e	
homes	 2017-2020	 perfílase	 como	 instrumento	 marco	 para	 reducir	 as	 fendas	 de	
xénero	 existentes	 nos	 distintos	 ámbitos,	 e	 avanzar	 na	 consecución	 da	 igualdade	
efectiva	de	mulleres	e	homes.	
	
A	 estes	 efectos	 establécese	 que	 todos	 os	 centros	 de	 educación	 secundaria	 deberán	
contar	cun	Plan	de	Igualdade.	Se	sinala	que	neste	Plan	se	deberá	nomear	unha	persoa	
responsable	 en	materia	de	 igualdade,	 que	 será	elixida	unha	vez	 se	 constitúa	o	novo	
Consello	Escolar,	tras	a	renovación	parcial	de	membros	de	novembro	de	2021.	
	
A	Comunidade	Educativa	do	IES	San	Paio	terá	acceso	aos	obxectivos	coeducativos	nos	
seus	 diferentes	 plans	 (PEC,	 Plan	 de	Acción	Titorial,	 Plan	 de	 convivencia)	 dándoos	 a	
coñecer	 a	 través	 da	 súa	 publicación	 na	 páxina	 web	 do	 centro,	 nas	 titorías	 e	 nas	
propios	taboleiros	de	aula	do	centro.	
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Igualmente,	 o	 centro	 educativo	 terá	 como	 referencia	 as	 medidas	 de	
acompañamento	de	 identidade	 de	 xénero	 establecidas	 no	 Protocolo	 educativo	 para	
garantir	a	igualdade	,					n	on	discriminación	e	a	libertade	de	identidade	de	xénero.	
	
A	 Dirección	 do	 centro,	 xunto	 co	 Departamento	 de	 Orientación,	 programarán	 a	
través	do	 Plan	 de	 Acción	 Titorial	 a	 concreción	 dos	 contidos	 de	 educación	 afectivo-
sexual	para		todo	o	alumnado	do	centro.	
	
O	 plan	 recolle	 unha	 serie	 de	 obxectivos	 e	 medidas	 desexados	 para	 a	 prevención	 e	
tratamento	 da	 violencia	 de	 xénero.	 Os	 obxectivos	 específicos	 do	 plan	 que	 se	
relacionan	 a	 seguir,	 reflicten	 a	 responsabilidade	 e	 importancia	 da	 orientación	
profesional	 como	 recurso	 para	 erradicar	 determinadas	 crenzas	 sexistas	 que	
condicionan	a	toma	de	decisións	vocacionais	do	alumnado:	
	
� Facilitar	 a o 	 alumnado	 un	 proxecto	 persoal	 e	 profesional	 baseado	 na	 vocación	

e		capacidades	propias,	libre	de	condicionamiento	de	xénero.	
� Sensibilizar	 e	 capacitar	 ao	 persoal	 docente	 co	 fin	 de	 que	 promovan	 unha	

orientación	 profesional	 e	 vital	 libre	 de	 estereotipos	 de	 xénero	 entre	 o	 seu	
alumnado.	

� Promocionar	 a	 imaxe	das	mulleres	 en	distintos	 ámbitos	de	 realización	persoal	 e	
profesional	para	que	o	alumndo	dispoña	de	referentes	femininos	en	todos	os	eidos	
da	sociedade.	

� Desenvolver	 iniciativas	 dirixidas	 a	 combater	 a	 segregación	 horizontal	 e	 vertical	
existente	no	ámbito	da	investigación,	da	ciencia	e	da	tecnoloxía.	

� Promover	actuacións	encamiñadas	á	sensibilización,	visibilización	e	prevención	da	
violencia	de	xénero.	

� Promover	 a	 detección	 precoz	 e	 a	 intervención	 ante	 a	 violencia	 de	 xénero	 no	
ámbito	educativo.	

	
	
Así	mesmo,	 o	 I	Plan	de	actuacións	para	a	 igualdade	nos	centros	educativos	de	Galicia	
2016/2020	 presentaba	 como	 obxectivo	 xeral	 o	 de	 contribuir	 á	 construción	 dunha	
sociedade	 na	 que	 a	 igualdade	 real	 de	 xénero	 sexa	 unha	 realidade	 mediante	 a	
eliminación	de	todo	tipo	de	discriminación	por	este	motivo,	afondando	na	educación	
entre	 persoas	 iguais	 con	 independencia	 do	 seu	 sexo	 e	 integrando	 o	 respecto	 á	
diversidade	 afectiva	 e	sexual.	
	
No	plan	maniféstase	o	compromiso	coa	 igualdade	de	oportunidades	e	de	xénero	coa	
finalidade	 de	 promover	 a	 construción	 dun	 novo	 modelo	 formativo	 capaz	 de	
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abranguer	por	igual	o	feminino	e	o	masculino.	O	camiño	para	avanzar	cara	a	igualdade	
é	a	educación.	
	
A	 parte	 do	 traballo	 diario	 en	 prol	 da	 igualdade	 utilizaremos	 datas	 sinaladas	 (25	 de	
novembro,	8	de	marzo	e	celebracións	LGBTI)	en	coordinación	co	grupo	da	biblioteca,	
departamento	de	orientación	e	diferentes	departamentos	didácticos.	

	
2. Contextualización e normativa do centro 

A	igualdade,	a	loita	contra	a	violencia	de	xénero	e	a	discriminación	contra	a	identidade	
sexual	 aparecerá	 recollida	 nos	 diferentes	 documentos	 programáticos	 do	 centro,	
Normas	 de	 Organización	 e	 Funcionamento,	 Proxecto	 Educativo	 do	 centro,	 Plan	 de	
acción	titorial,	etc.	
	
Así	 mesmo,	 a	 nosa	 actividade	 docente	 comprométese	 cunha	 educación	 para	 a	
igualdade,	sen	discriminacións	por	razón	de	sexo,	e	superadora	de	mitos	e	tabúes.	A	
metodoloxía	 didáctica	 empregada	 evitará	 condutas	 que	 poñan	 énfase	 nos	 roles	
tradicionais	 atribuídos	 ao	 home	 e	 á	 muller,	 e	 proporcionará	 ao	 alumnado	 imaxes	
diversificadas	 e	 non	 convencionais	 de	 un	 e	 outro	 sexo.	No	 noso	 centro	 educaremos	
contra	 o	 sexismo	 tanto	 no	 seu	 currículo	 explícito,	 de	 carácter	 androcéntrico	 por	
norma	xeral,	como	no	currículo	oculto	que	vén	a	transmitir	a	ideloxía	sexista	vixente	
na	nosa	sociedade.	

	
3. Análise da situación do centro en relación coa igualdade de 
xénero, coa violencia de xénero e coa LGBTIfobia 

No	centro	non	apreciamos	graves	desequilibrios	sociais	de	xénero,	cunha	tendencia	á	
paridade	tanto	no	claustro	como	nos	principais	órganos	de	decisión	(consello	escolar,	
comisión	de	coordinación	pedagóxica,	etc.).	
	
Intentamos,	na	medida	do	posible,	na	 formación	dos	grupos	que	exista	un	equilibrio	
no	 número	 de	 alumnos	 e	 alumnas.	 Desde	 fai	 varios	 anos	 os	 datos	 académicos	
confirman	 un	mellor	 rendemento	académico	 xeneralizado	 das	mulleres	 respecto	 ós	
homes.	
	
No	 rexistro	 anual	 das	 condutas	 contrarias	 á	 convivencia,	 de	 xeito	 anecdótico	poden	
aparecer	 sancións	 a	 condutas	 que	 atentan	 contra	 a	 igualdade,	 discriminación	 por	
causa	de	xénero	ou	contra	o	colectivo	LGTBI.		
	



IES	SAN	PAIO	·	PLAN	DE	IGUALDADE	·	2021/22	

6	

	

	

Para	finalizar,	as	diferentes	instalacións	do	centro	son	utilizadas	indistintamente	por	
alumnas	e	alumnos.	

	
4. Obxectivos coeducativos a través do plan 

� Facer	 presente	 dito	 Plan	 para	 toda	 a	 Comunidad	 Educativa	 (alumnado,	
profesorado,	PAS,	familias,	etc.).	

� Integrar	a	perspectiva	de	xénero	no	PEC	incidindo	no	Plan	de	Orientación	e	Acción	
Titorial.	

� Concienciar	 á	 Comunidade	 Educativa,	 e	 en	 especial	 ao	 alumnado,	 da	 necesidade	
dunha	igualdade	efectiva	entre	homes	e	mulleres.	

� Conseguir	 unha	 implicación	 persoal	 e	 comprometida	 de	 toda	 a	 Comunidade	
Educativa,	informando	e	ofrecendo	material	a	quen	lle	interese.	

� Contribuir	á	erradicación	da	Violencia	de	Xénero.	Facer	visibles	e	corrixir	os	casos	
de	 discriminación	 de	 xénero,	 condutas	 sexistas	 e	 as	 inxustizas	 derivadas	 que	 se	
poidan	dar	no	centro.	

� Estimular	 procesos	 de	 reflexión	 no	 centro	 educativo	 encaminados	 a	 desvelar	 as	
desigualdades	existentes	entre	homes	e	mulleres.	

� Establecer	prácticas	educativas	correctoras	de	estereotipos.	
� Fomentar	o	cambio	das	relacións	de	xénero	formando	ao	alumnado	na	autonomía	

persoal.	
� Favorecer	 as	 relaciones	 amistosas	 de	 cooperación	 entre	 iguais	 evitando	

exclusións,	competitividade	ou	rivalidade.	
� Fomentar	 a	 autoestima	 e	 orientar	 na	 formación	 dun	 proxecto	 de	 vida	 sen	

estereotipos.	
� 	Aprender	 a	 valorar	 o	 traballo	 levado	 a	 cabo	 por	 mulleres	 do	 noso	 tempo	 ou	

anteriores	ao	mesmo,	así	como	o	das	nosas	nais.	
	
	
5. Medidas concretas de actuación 
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Entendemos	este	plan	como	parte	dun	proceso	que	se	irá	perfilando	e	madurando	ao	
longo	 de	 cursos	 sucesivos.	 A	 continuación	 se	 expoñen	 brevemente	 as	 actuacións	
programadas	para	este	curso,	aínda	que	esta	programación	é	flexible	e	susceptible	de	
ser	 modificada	 ao	 longo	 do	 mesmo.	 Realizaremos	 una	 Memoria	 Final	 na	 que	 se	
recollerán	 as	 actividades	 levadas	 a	 cabo,	 así	 como	os	 seus	 resultados	 e	 avaliarase	o	
grao	 de	 consecución	 dos	 obxectivos	 propostos	 en	 cada	 unha.	 Ademais,	 na	memoria	
recolleranse	as	propostas	de	mellora	para	o	próximo	curso.	
	

5.1. Organización de centro. 
 
Levaremos	a	cabo	as	seguintes	medidas:	
	
� Representación	equitativa	de	homes	e	mulleres	nos	órganos	de	decisión	elixindo	

un	delegado/a	e	un	subdelegado/a	
� Elección	dun	responsable	en	igualdade	no	Consello	Escolar	e	formación,	a	ser	

posible,	dunha	comisión	de	igualdade.	
� Difusión	do	Plan	de	Igualdade	na	páxina	web	de	centro.	
� Organización	 de	 charlas	 con	 expertas/os	 en	 igualdade	 para	 profesorado	 e	

alumnado.	
� Utilización	dunha	linguaxe	inclusiva	e	igualitaria.	
� Planificación	de	actividades	 coeducativas	co	gaio	da	celebración	do	Día	contra	a	

violencia	de	xénero,	Día	da	muller	e	Dia	do	Orgullo	LGTBI.	
� Promoción	de	talleres	de	educación	afectivo-sexual	para	os	diferentes	cursos.	
� Concienciación	do	profesorado	para	abordar	unha	revisión	do	material	didáctico	

de	xeito	que	se	adapte	á	perspectiva	de	xénero.	
� Desenvolver	 unha	 orientación	 laboral	 que	 fomente	 itinerarios	 e	 materias	

considerados	 tradicionalmente	 como	 masculinos	 ás	 mulleres	 e	 tamén	 no	 caso	
contrario	para	os	homes.	

� Propoñer	 nos	 claustros	 e	 na	 comisión	 de	 coordinación	 pedagóxica	 a	 oferta	 de	
materias	con	contidos	de	igualdade	como	Igualdade	de	Xénero	ou	Coeducación	no	
século	XXI.	

	
	

5.2. Eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos valores e dos 
saberes. 
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A	través	das	CCP	elaboraremos	protocolos	para	revisar	os	documentos	programáticos	
e	 a	 propia	 práctica	 docente	 desde	 unha	 perspectiva	 de	 xénero,	 facendo	 relevante	
dentro	do	posible	o	papel	das	mulleres	en	cada	un	dos	diferentes	contidos.	Aínda	que	
este	 tipo	 de	 contidos	 pode	 traballarse	 diariamente,	 aproveitaremos	 tamén	 para	
reforzar	estas	acción	cerca	de	datas	coeducativas.	
	

5.3. Xestión dos espazos, dos recursos e das oportunidades de realización 
vocacional de xeito inclusivo. 

 
Se	revisarán	e	correxirán	todos	os	modelos	de	documentos	dirixidos	ás	nais/pais	ou	
titor/a	legal	(comunicacións	de	faltas,	boletíns	de	notas,	autorizacións	para	saídas	ou	
excursións,	 citacións	 de	 tutoría...),	 así	 como	 a	 documentación	 interna	 do	 instituto	
(información	 ao	 profesorado,	 Programación	 Xeral	 Anual,	 para	 evitar	 na	 medida	 do	
posible	o	uso	dunha	linguaxe	marcada	por	discriminacións	de	tipo	sexista).	
	
Analizaremos	 a	 distribución	 dos	 espazos	 por	 sexos,	 fomentado	 a	 ocupación	 dos	
mesmos	por	igual	por	parte	de	mulleres	e	homes.	
	
Mantemento	no	centro	do	“Arco	da	vella”,	un	espazo	de	lectura	onde	se	poidan	atopar	
lecturas	 coeducativas	 xestionadas	 pola	 biblioteca	 escolar	 e	 se	 poidan	 realizar	 as	
exposicións	dos	traballos	próximas	a	datas	coeducativas.	
	
	
6. Seguimento e avaliación. 

O	Plan	de	Igualdade	será	completado	ao	finalizar	o	curso	e	modificado	ano	a	ano.	Para	
a											súa	avaliación	teremos	en	conta	os	seguintes	aspectos:	
	
� Avaliación	 do	 plan	 a	 través	 dun	 cuestionario	 entre	 o	 profesorado	 e	 o	 alumnado	

para	coñecer	a	súa	opinión	do	traballo	desenvolto	este	curso	sobre	a	aplicación	do	
proxecto	do	plan	de	igualdade.	

	
� Avaliación	 do	 Plan	 a	 través	 do	 cumplimento	 das	 diferentes	 actividades	

programadas.	
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� Propostas	de	actuación	e	mellora	para	o	curso	vindeiro,	que	poderán	recibirse	por	
parte	de	calquera	membro	da	comunidade	educativa.	

	

	

	


