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1. Introdución 

O IES de Soutomaior inaugurouse no curso escolar 2018/2019, e foi o resultado 

da segregación do nivel de secundaria que, ata ese momento, viña funcionando 

noutras instalacións como CPI. Esta nova etapa abriuse cun claustro ampliado e 

un universo de posibilidades: espazos e dinámicas de centro novas e propostas 

de traballo que pretendían establecerse para vindeiros cursos. Ante esta 

situación e á vista das características deste novo contorno, o EDLG, a Biblioteca 

Escolar, a Dirección do centro e un bo número  de departamentos quixeron 

concentrar esforzos para iniciar proxectos integrados de centro que implicaron e 

implican ao conxunto da comunidade educativa, tendo sempre como obxectivo 

crear novas dinámicas para mellorar a faceta máis humana do alumnado.  

No Consello Escolar do 27 de marzo de 2019 abordouse no punto 4 da orde do 

día o tema da Igualdade e nomeouse á profesora María Vanesa Peón Fernández 

como responsable do centro para velar por este tema en todas as actividades e 

todos os proxectos do centro. 

As  dinámicas dos proxectos de sentro aséntanse en catro eixos de contidos 

nucleares: 

- Lingua galega 

- Manifestacións culturais galegas 

- Perspectiva de xénero (visibilidade da muller como creadora e transmisora) 

- Diversidade (sexual, funcional e cultural) 

O tratamento que se adopta é transversal para todos os cursos e para moitas 

materias. Trabállanse múltiples produtos finais e en formatos diversos (TIC, 

audiovisual, música, exposicións, xogos, actuacións, etc.) empregando a 

metodoloxía de traballo por proxectos. Esto é posible debido ao alto grao de 

compromiso e implicación que percibimos no proxecto desde o primeiro 

momento na comunidade educativa. 

O programa do 1º ano foi: “Falemos de ti e de min”. O proxecto iniciouse no mes 

de setembro e desenvolveuse durante todo o curso, mostrando os seus resultados 

no mes de maio. 

Para o cumprimento dos obxectivos sinalados, cada nivel educativo traballou ao 

redor de distintos campos temáticos: herbas e lendas, música, oficios 



tradicionais, mulleres e xogos tradicionais. Integráronse tamén no proxecto 

outras actividades transversais para toda a comunidade educativa: 

- Club de Lectura “Marcando a diferenza” dirixido a alumnado de 3º, 4º e 1º 

Bacharelato, no que se traballa banda deseñada relacionada con temáticas sociais 

(colectivo LGTB, inmigración, risco de exclusión, diversidade funcional). 

- Celebración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, Día de Rosalía e 

Día Internacional da Muller. 

- Semana da Diversidade Afectiva e Sexual. 

O proxecto para este ano académico 2019-2020 en prol da igualdade, da prevención da violencia 

de xénero e para a visibilización do colectivo LGTBIQ+ denomínase “Vívete”. Con este termo, 

pretendemos incidir nos obxectivos fundamentais do proxecto: a mellora da convivencia, o 

respecto pola diversidade, a concienciación en materia de igualdade e a aceptación das diferenzas 

individuais do noso alumnado. 

Este proxecto actual pretende dar continuidade ao proxecto anterior e establecerse no noso 

centro con continuidade en vindeiros anos, apostando novamente polo traballo e a concienciación 

sobre as temáticas propostas. Así mesmo, o equipo de profesorado implicado pretende elaborar 

un documento de centro que sirva como referente lexislativo, como guía de recursos para 

profesorado, alumnado e familias e tamén como base para futuros proxectos, avanzando un paso 

máis con respecto ao curso anterior.   

 

 
2. Contextualización normativa e do centro 
 
Como sinais de identidade no noso Proxecto Educativo  recollemos, entre outras, coas 

seguintes notas que queremos que definan ao noso centro: 

PLURAL  

Apostamos polos valores de liberdade, igualdade, xustiza, responsabilidade, respecto 

entre as persoas, aceptación da diversidade, cooperación e solidariedade. 

Respectuosos co dereito á liberdade de pensamento, ideas e opinións que sexan 

compatibles coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos.  

INTEGRADOR  

Educamos na igualdade e non discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, 

capacidade económica, nivel social, conviccións políticas ou morais, así como por 

discapacidades físicas, sensoriais e psíquicas.  

COMPROMETIDO COA CONVIVENCIA  



Comprometidos coa formación para a paz, que rexeita a violencia, esixente no 

respecto á dignidade e integridade dos membros da Comunidade escolar. O noso 

alumnado formarase para a resolución pacífica de conflitos, para a xustiza, para o 

diálogo e para a liberdade. 

NON SEXISTA  

Apostamos pola coeducación, insistindo na igualdade de homes e mulleres, 

traballando activamente na erradicación de prexuízos, crenzas, tradicións e actitudes 

que impliquen unha distribución estereotipada de papeis entre os sexos ou unha 

imaxe de dominación dun sexo sobre o outro. 

E nos obxectivos do centro establecemos: 

 Velar pola igualdade de xénero traballando activamente na erradicación de 

prexuízos, crenzas, tradicións e actitudes que impliquen unha distribución 

estereotipada de papeis entre os sexos ou unha imaxe de dominación dun sexo 

sobre o outro.  

 Consolidar os valores de liberdade, igualdade, xustiza, responsabilidade, 

respecto entre as persoas, aceptación da diversidade, cooperación, 

solidariedade, respecto ao medio natural, creatividade e gusto polo traballo ben 

feito. 

 Loitar contra as desigualdades existentes entre o alumnado que se sustenten en 

prexuízos ante crenzas, nacionalidades, linguas, tradicións ou prácticas 

consuetudinarias transmisoras, directa ou indirectamente, dun prexuízo en calquera 

ámbito da vida.  

 Lograr que todo o alumnado sinta que cando se atopa no centro está nun lugar de 

máximo respecto cara ás realidades, identidades e ás opcións persoais libres de 

cadaquén.  

 

No Plan de Convivencia que está en proceso de redacción, e ainda que todos as 

referencias plantexadas teñen relación con esta temática, poderíamos destacar algúns 

obxectivos  cunha conexión máis directa: 

 Ofrecer maior protagonismo ó alumnado na resolución dos seus conflitos, formando novo 

alumnado mediador e axudante e coordinando estes servizos 

 Promover e velar pola resolución pacífica dos conflitos que se poidan crear no centro, 

como un medio positivo e construtivo en favor da prevención ante distintas situacións de 

violencia que se poidan xerar. 



 Facilitar a prevención, detección, seguimento e tratamento dos distintos conflitos que se 

presenten no centro, prestando especial atención os relacionados co acoso-maltrato, 

violencia de xénero, xenofobia  ou  racismo. 

 Educar no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e 

oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das 

persoas. 

 Promover unha cultura de resolución pacífica de conflitos baseada no diálogo. 

 A prevención e o tratamento das situacións de acoso escolar mediante medidas eficaces. 

 
No Plan de Atención á Diversidade recollemos os seguintes obxectivos. 

 Conseguir que todo o alumnado acade o máximo desenvolvemento persoal, 

intelectual, social e emocional, facilitando unha educación adaptada ás súas 

singularidades.  

 Ofrecer unha resposta que compense as diferenzas individuais do alumnado, no 

marco dos principios de normalización e inclusión, e dende a consideración da 

diversidade como un elemento enriquecedor para o conxunto da sociedade.  

 Promover a equidade, a cohesión social, e a cidadanía activa.  

 Procurar a identificación temperá das necesidades educativas do alumnado, a 

súa valoración, e poder dar a resposta educativa máis axeitada.  

 Asumir como centro que a atención á diversidade comprende o conxunto de 

medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás 

diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, 

motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.  

 

No Plan de Acción Titorial recóllense os seguintes obxectivos: 

 Fomentar a integración e participación do alumnado na dinámica do centro 

favorecendo actitudes de respecto, colaboración e tolerancia, así como o 

cumprimento de normas básicas de convivencia.   

 Coñecer as características dos alumnos/as, tanto persoal como grupalmente.  

Favorecer o desenvolvemento socio-afectivo do alumnado.  

 Seguimento individualizado do proceso ensino-aprendizaxe contribuíndo á 

mellora do rendemento académico.  

 Facilitar a comunicación cos alumnos e as súas familias, no ámbito individual e 

grupal.  



 Colaborar no proceso de toma de decisións, especialmente nas académicas e 

profesionais, desenvolvendo programas de orientación que doten ao alumnado 

da capacidade de toma de decisións responsables e con coñecemento das súas 

posibilidades e das oportunidades que se lle presentan, tanto no ámbito escolar 

como profesional.  

 Coordinar as actividades titoriais asegurando a coherencia educativa no 

desenvolvemento das programacións dos distintos profesores/as do grupo e 

favorecendo a formación do titor/a para que poida desempeñar as funcións 

propias da forma máis axeitada ás características do grupo. 

As Normas de Organización e Fncionamento do centro empezarán a redactarse ao 

longo deste curso e contemplarán aspectos relacionados coa especial atención á 

prevención da violencia de xénero, á igualdade e á non discriminación 

 

3. Análise da situación do centro en relación coa igualdade de 

xénero, coa violencia de xénero e coa LGBTIfobia 

No curso 2018/2019 fixemos unhas enquisas entre o alumnado e as familias para 

constatar a percepción da conflicitividade no centro, e as conclusións foron as 

seguintes: 

ENQUISA ENTRE 

ALUMNADO E FAMILIAS 

 

RESPOSTAS 

Valoración da convivencia Normal 

Tipo de conflictos que se dan Entre alumnado, por pequenas cuestións 

Donde se producen os 

conflictos 

Aulas, corredores e patios 

Conflictos máis frecuentes Conductas disruptivas na aula 

Agresións verbais entre alumnado 

Deterioro de materiais 

Propostas de mellora Traballos en equipo 

Metodoloxía activa e participativa 

Consensuar normas 

Grupos de mediación 

 



Facendo unha consideración do ocurrido no curso pasado (partes de expulsións, 

expedientes disciplinarios, etc.) podemos chegar ás seguintes conclusións: 

 O clima no centro é positivo e as relacións, tanto dentro dos diferentes 

sectores da comunidade educativa, como entre o alumnado, son correctas 

e respectuosas.  

 As condutas problemáticas máis frecuentes xeralmente corresponden a 

alumnado dos tres primeiros niveis da ESO, e ten que ver con 

incumprimentos de deberes ou faltas de carácter leve. Estes 

comportamentos eméndanse fundamentalmente co diálogo e coa aplicación 

de correccións directas do profesorado.  

 Detéctanse nestes primeiros cursos casos de alumnado con 

comportamentos disruptivos na aula, que impiden que a clase se 

desenvolva con normalidade. Non é un comportamento de enfrentamento 

ou agresivo, pero conlevan reiteradas interrupcións que obrigan a estar 

continuamente reconducindo o traballo da aula. 

 É preciso traballar con todo o alumnado para concienciar sobre normas de 

civismo na corresponsabilidade de todos e todas para manter o centro 

limpo. 

 A pesares de estar prohibido o uso de teléfonos móbiles no centro 

observáronse algunhas condutas incorrectas relacionadas co mal uso destes 

dispositivos. Estas situacións puntuais corrixíronse actuando en común 

acordo coas familias con sancións exemplarizantes. 

 O profesorado manifesta que o comportamento do alumnado é, 

habitualmente, bo e respectuoso. As condutas máis reprobadas polo 

profesorado foron as que teñen que ver con alumnado que ten pouco 

interese polas clases, que non traballa, que non trae o material necesario, 

que non presta atención ou que distrae aos seus compañeiros, 

interrompendo a marcha normal da clase.  

 Habitualmente atopamos familias receptivas e que colaboran para 

reconducir comportamentos, e que agradecen o traballo e a implicación do 

centro neste aspecto. A preocupación polo ambiente dentro da aula e polas 



relacións que se xeneran nas mesmas é algo que manifestan moitas familias 

nas reuniónms cos titores e titoras. 

Desde algúns departamentos tamén se incluiron algunhas suxerencias para 

mellorar o funcionamento do centro: 

 Insitir na boa orientación a alumnado e ás familias desde o primeiro curso da 

ESO, para evitar situacións nas que o alumnado amosa falta de interese polos 

estudos e, ao mesmo tempo, non ten información/orientación adecuada e 

completa sobre as súas posibles saídas profesionais.  

 Creación dunha aula de convivencia, onde o alumnado cun mal 

comportamento dentro da aula ordinaria poida traballar, permitindo o bo 

desenvolvemento da clase, e evitando así o “contaxio” de actitudes negativas 

nun mesmo grupo ou curso. 

 Ser máis exhaustivos, por parte do profesorado, á hora de penalizar ao 

alumnado cun comportamento negativo, especialmente reincidente. 

Por ser un centro de nova creación tivemos que constituir os distintos órganos de 

decisión, e foi unha oportunidade para implicar a todos os ámbitos da comunidade 

educativa (alumnado, profesorado, familias, persoal non docente) establecendo unha 

representación equilibrada nos distintos órganos e cunha presenza igualitaria de 

mulleres e de homes.  

 

 

4. Obxectivos coeducativos desenvolvidos a través do plan en canto 

aos seguintes temas: 

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

 Establecer unha organización escolar e un currículo sen marcas de xénero. 

 Fomentar a integración da perspectiva de xénero no funcionamento do noso 

centro educativo.  

 Destacar a perspectiva de xénero recollida no Proxecto Educativo do centro 

incidindo no traballo do Plan de Orientación e Plan de Acción Titorial. 

 Concienciar a a Comunidade Escolar, e en especial ao alumnado, de a necesidade 

dunha igualdade efectiva entre homes e mulleres. 



 Aprender a valorar o traballo desenvolto por mulleres do noso tempo ou 

anteriores ao mesmo, así como o de nosas nais. 

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

 Realizar accións de sensibilización, formación e implicación de a comunidade 

educativa en materia de igualdade de xénero, coeducación e prevención da 

violencia de xénero.  

 Intervención axeitada e inmediata ante posibles casos de violencia de xénero no 

ámbito educativo.  

 Contribuír, nas mediada das nosas posibilidades e desde o noso entorno,  á 

erradicación da Violencia de Xénero.  

 Fomentar o cambio das relacións de xénero formando  alumnado con autonomía 

persoal. 

4.3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual. 

 Fomentar a autoestima e orientar na formación dun proxecto de vida sen 

estereotipos. 

 Establecer prácticas educativas correctoras de estereotipos. 

 Conseguir unhas relacións naturais dentro de toda comunidade educativa nas 

que as orientacións sexuais sexan un tema persoal e non significante. 

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

 Facer visibles e corrixir os casos de discriminación de xénero, condutas sexistas 

e as inxustizas derivadas que se poidan dar no centro. 

 Favorecer as relacións amigables de cooperación entre iguais basadas nas 

capacidades de cada persoa, evitando exclusións, competitividade ou rivalidade. 

 Estimular accións no centro educativo encamiñadas a desvelar as desigualdades 

existentes entre homes e mulleres, a coñecer a diversidade e a respetar as opción 

persoais. 

 

5. Medidas concretas de actuación nos seguintes ámbitos: 

No curso pasado leváronse adiante as seguintes accións: 

 



Curso 2018/2019 
 
Actividade 1. Herbas, lendas e tradicións (1º ESO) 
Estudo das lendas e tradicións populares que xiran ao redor das herbas e as súas propiedades, e no papel 

protagonista que a muller desenvolveu como coñecedora e transmisora do patrimonio inmaterial. 

Produtos finais 

- Creación de herbarios e fichas botánicas. 

- Plantación de herbas aromáticas nos xardíns do IES. Colabora: Concello de Soutomaior. 

 
Descrición e imaxes:  
https://iproxecto.wixsite.com/falemos/blog/categories/herbas-lendas-e-tradicions 
https://iproxecto.wixsite.com/falemos/blog/categories/herbas-lendas-e-tradicions 

 
 
Actividade 2. Literatura e música (2º ESO) 

 
O alumnado investigou sobre as principais tendencias musicais actuais galegas protagonizadas por mulleres. 

Compuxo letras a partir de bases musicais existentes, e cantou e tocou as súas propias creacións. Os temas 

centrais que se abordaron para a composición das letras foron a diversidade sexual,  a violencia de xénero e 

o apoderamento da muller. Traballouse coa creación artística e musical como ferramenta para a inclusión. 

Produtos finais 

- Vídeo musical que recolle as creacións musicais e interpretacións do alumnado. 

- Actuación no mes de maio (música, canto e coreografía). 
 

Descrición e imaxes:  
https://iproxecto.wixsite.com/falemos/blog/categories/literatura-e- musica 

 
Actividade 3. Oficios tradicionais (3º ESO) 
Investigación e coñecemento dos oficios tradicionais da contorna do alumnado levados a cabo por mulleres. 

Inclúe o coñecemento sobre a literatura popular de tradición oral relacionada cos oficios. 

Produtos finais 

- Exposición infográfica: oficios tradicionais e literatura popular. 

- Instalación artística. 
 
Descrición e imaxes:  

https://iproxecto.wixsite.com/falemos/blog/categories/oficios- tradicionais 

Actividade 4. Mulleres na historia de Galicia (4º ESO Académicas) 
Lectura crítica do escaso recoñecemento histórico sobre as mulleres galegas, tanto no ámbito literario, como 

musical, artístico ou sociohistórico. 

Produtos finais 

- Infografías sobre pioneiras galegas ou mulleres relevantes en distintos ámbitos. 

- Elaboración e posta en marcha dun xogo de investigación destinado a 1º e 2º ESO. 

- Representación a través da expresión corporal de textos literarios de autoría feminina ou temática 

relacionada coa diversidade. 

- Montaxe artística: instalación. 

 
Descrición e imaxes: 

https://iproxecto.wixsite.com/falemos/blog/categories/mulleres-na-historia-de-galicia 

Actividade 5. Xogos populares (4º ESO Aplicadas) 

https://iproxecto.wixsite.com/falemos/blog/categories/herbas-lendas-e-tradicions
https://iproxecto.wixsite.com/falemos/blog/categories/herbas-lendas-e-tradicions


O centro de interese será o xogo popular como configurador da riqueza inmaterial dun país e como 

ferramenta para a inclusión. 

Produtos finais 

- Fabricación de xogos tradicionais. 

- Xornadas lúdicas cos xogos tradicionais (diversión, inclusión e integración). 

 
Descrición e imaxes:  
https://iproxecto.wixsite.com/falemos/blog/categories/xogos- populares 

 
Actividade 6. Vasquida García: meigas, herbas e inquisición (1º BAC) 
Realización dunha actividade de animación cultural e traballo en equipo (rastrexo), baseada na historia de 

Vasquida García, menciñeira do século XVI orixinaria da comarca e reprimida polo Santo Oficio. O alumnado 

recreará unha historia baseada nos datos coñecidos sobre esta muller e, a partir destes, analizará a 

vestimenta, a ambientación, os oficios e as peculiaridades históricas da Galicia en que viviu. 

Produtos finais: 

- Xogo de rol dirixido a alumnado de 3º e 4º ESO 

 
Descrición e imaxes:  
https://iproxecto.wixsite.com/falemos/blog/categories/vasquida-garcia 

 

Actividade 7. Obra de teatro Elisa e Marcela, con coloquio final (4º ESO e 1º BAC) 

Asistencia do alumnado á comedia musical que reconstrúe unha historia de amor homosexual vivida a 

principios do século XX. Ao remate da obra, estableceuse un coloquio aberto coas actrices no que se abordaron 

temas relacionados coa actividade teatral e coa diversidade afectiva e sexual. Esta actividade foi desenvolvida 

coa colaboración do Concello de Soutomaior e a Deputación de Pontevedra. 

 

Descrición e imaxes: 

https://iproxecto.wixsite.com/falemos/post/teatro-elisa-e-marcela-con-coloquio-final 
 
Actividade 8. Charla concerto de Mercedes Peón (1º BAC) 
Charla de Mercedes Peón. A entrevista foi deseñada e desenvolvida por alumnado de 1º de Bacharelato 

abordando o papel da muller na difusión da cultura galega, a diversidade afectiva e sexual e a música como 

ferramenta de inclusión. 

 

Descrición e imaxes:  

https://iproxecto.wixsite.com/falemos/post/charla-mercedes-peon 
 
Actividade 9. Club de Lectura Marcando a Diferenza (3º e 4º da ESO, 1º BAC) 
Realizado fóra do horario lectivo, traballáronse lecturas de contido social, diversidade funcional, cultural, etc. 

Os clubs están a crear un banco de libros con estas temáticas. (Nómades, de Xosé Tomás; María e mais eu, de 

Miguel Gallardo; El azul es un color cálido, de Julie Maroh; etc.). 

 

Descrición e imaxes:  

http://bibliotecaiessoutomaior.blogspot.comom/ 

 

Actividade 10. Celebración 25N, Día Internacional contra a Violencia de Xénero (2º e 4º ESO) 

Falemos de ti e min organizou unha manifestación, en colaboración coa Biblioteca Escolar e o Grupo de 

Igualdade creado ao abeiro deste proxecto, na que acabaría participando todo o centro. Durante os días 

previos, o alumnado de 2º e 4º da ESO elaborou pancartas con lemas en contra da violencia de xénero, e tamén 

foi preparado un manifesto que foi lido por dúas alumnas de 2º ao final do acto. 

http://bibliotecaiessoutomaior.blogspot.comom/


 
Descrición e imaxes: 
https://iproxecto.wixsite.com/falemos/post/mani-festa-acción-polo-25n 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessoutomaior/node/61 

 

 
Actividade 11. Celebración do Día de Rosalía 24F 

Photocall con versos de Rosalía de Castro que fagan referencia á igualdade de xénero e á non violencia. 
 

Blog Falemos: 

https://iproxecto.wixsite.com/falemos/post/día-de-rosalía-de-castro-24f 

https://iproxecto.wixsite.com/falemos/post/vídeo-actividade-rosalía2019 

https://iproxecto.wixsite.com/falemos/post/a-aelg-recolle-a-nosa-celebración-sobre-o-día-de-

rosalía 

 
Web do IES sobre este acto: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessoutomaior/node/159 

 
Revista escolar do IES: 
https://iproxecto.wixsite.com/revista/post/día-de-rosalía-de-castro-24f 
 

Actividade 12. Celebración do 8M, Día Internacional da Muller 

Actividade artística encamiñada a visibilizar a necesidade de valorar a muller como traballadora e 

compañeira. 

 
  Blog do proxecto Falemos:  
  https://iproxecto.wixsite.com/falemos/post/8-de-marzo-día-da-muller 

 
Web do IES sobre este acto: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessoutomaior/node/61 

 
Revista escolar do IES: 
https://iproxecto.wixsite.com/revista/post/así-celebramos-o-día-da-muller-8-de-marzo 

https://iproxecto.wixsite.com/revista/post/8-de-marzo-día-da-muller 

 
Actividade 13. Semana da diversidade 
En colaboración co Grupo de Igualdade, creado ao abeiro deste proxecto, organizáronse actividades de 

visibilización,do colectivo LGTB+ (Concurso fotográfico, proxección de cinema, decoración do centro). 

 
Descrición e imaxes: 
https://iproxecto.wixsite.com/falemos/blog/categories/semana-da-diversidade 

 

No curso 2019/2020 establécense as seguintes medidas: 
Actividade Descrición Responsables Temporización 

Creación do Comando Igualdade. Crearase un grupo de traballo 

formado por alumnado 

voluntario e dirixido polo 

profesorado coordinador que 

Coordinación do 

proxecto. 

De novembro a 

maio. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iessoutomaior/node/61
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessoutomaior/node/159
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessoutomaior/node/61


será o encargado de propoñer 

actividades para datas 

destacadas. Así mesmo, 

actuará como mediador en caso 

de conflito. 

25N: Día para a eliminación da 

violencia contra a muller. 

25N. Sempre se dixo? Sempre 

se fixo? Revisión do sexismo e 

a violencia de xénero no 

imaxinario popular: a 

fraseoloxía 

25N. Versos contra a violencia 

de xénero. Lectura de poemas 

de autoras galegas e obradoiro 

de poesía 

Departamento de 

lingua e literatura 

galegas. 

Novembro 

Performance artística Departamento de 

educación plástica, 

visual e audiovisual. 

Novembro 

Gravación dun vídeo con 

alumnado voluntario fóra do 

horario lectivo sobre a violencia 

de xénero que se proxectará 

nas aulas o 25 de novembro. 

Coordinación do 

proxecto. 

Novembro 

8M: Día internacional da muller. 8M. Heroínas do cotián 

Proxecto de investigación e 

difusión da vida de mulleres da 

contorna do alumnado. 

Departamento de 

lingua e literatura 

galegas. 

Marzo 

Intervención artística. Departamentos de 

Educación plástica, 

visual e audiovisual, 

Departamento de 

Educación Física, 

Coordinación do 

proxecto. 

Marzo 

María Vinyals, pioneira do 

feminismo galego e veciña de 

Soutomaior 

Realizarase un xogo de rol na 

contorna do Castelo de 

Soutomaior organizado polo 

alumnado de 1º de Bacharelato 

e dirixido ao alumnado de 2º e 

3º ESO. 

Alumnado de 1º 

Bacharelato. 

Coordinación do 

proxecto. 

Xaneiro - maio 

Visibilización da muller nas 

distintas áreas do saber. 

Lingua castelá e literatura: 

incidirase na presencia das 

mulleres escritoras na historia 

da literatura. Traballarase con 

textos periodísticos 

Departamentos 

didácticos. 

Todo o curso 

escolar. 



relacionados con temáticas en 

torno á igualdade e a 

prevención da violencia de 

xénero. 

Lingua e literatura galegas: 

incidirase na presencia das 

mulleres escritoras na historia 

da literatura. Traballarase con 

textos periodísticos 

relacionados con temáticas en 

torno á igualdade e a 

prevención da violencia de 

xénero. 

Música: Visibilizarase o papel 

da muller na historia da música. 

Bioloxía: Visibilizarase o papel 

da muller na ciencia e a 

tecnoloxía e traballarase a 

diversidade desde unha 

perspectiva biolóxica. 

Xeografía e historia: 

Visibilizarase o papel da muller 

na historia e na arte. 

Concerto – charla con De Vacas Está previsto ofrecer un 

concerto didáctico e posterior 

coloquio co grupo musical De 

Vacas, xestionado a través do 

CIM do Concello de Soutomaior 

e o programa Depogal. 

Concello de 

Soutomaior a través 

de Depogal. 

Segundo 

dispoñibilidade, 

preferiblemente 

marzo. 

Clubs de lectura Os clubs de lectura incidirán 

durante este curso académico 

na igualdade entre homes e 

mulleres escollendo as lecturas 

con criterios de igualdade. 

Coordinación Clubs 

de lectura. 

Novembro a maio 

 
Actividade Descrición Responsables Temporización 

Creación do Comando Igualdade. Crearase un grupo de traballo 

formado por alumnado 

voluntario e dirixido polo 

profesorado coordinador que 

será o encargado de propoñer 

actividades para datas 

destacadas. Así mesmo, 

actuará como mediador en caso 

Coordinación do 

proxecto. 

De novembro a 

maio. 



de conflito. 

II Semana Diversidade afectiva-

sexual. Varias actividades. 

Concurso fotográfico Coordinación do 

proxecto. 

Maio ou segundo 

dispoñibilidade das 

poñencias. Obradoiro “Deconstruíndo os 

roles de xénero”, desenvolvido 

pola Asociación Nós mesmas 

Entidade 

responsable: 

Asociación Nós 

mesmas. 

Cinefórum Coordinación do 

proxecto. 

Documental (Elaboración dun 

documental sobre a necesidade 

de visibilizar o colectivo 

LGTBIQ+) 

Coordinación do 

proxecto. 

Xaneiro – maio 

Actividade artística de 

intervención no centro 

educativo 

Coordinación do 

proxecto. 

Maio 

Exposición e trípticos sobre a 

bibliografía dispoñible en 

biblioteca sobre LGTBIQ+ 

Equipo de 

Biblioteca. 

Maio 

Lecturas do Proxecto Lector de 

centro e Clubs de lectura 

Durante este curso académico 

serán lecturas de aula e de 

clubs de lectura: 

- 22 segundos (3º ESO) 

- Mamá, quero ser Ziggy 

Stardust (2º ESO) 

- Pedro y yo (club de lectura) 

- El violeta (club de lectura) 

- El azul es un color cálido (club 

de lectura) 

Coordinación Clubs 

de lectura e 

Departamento de 

Lingua e literatura 

galega. 

Todo o curso. 

Obradoiro de Fanzines Creación dun fanzine LGTBIQ+. 

O alumnado creará personaxes 

e historias baseadas nas 

vivencias propias ou alleas en 

formato fanzine. A actividade 

realizarase fóra do horario 

lectivo. 

Entidade 

responsable: La 

mujer de 6 ojos. 

Abril ou segundo 

dispoñibilidade das 

poñencias. 

Documento marco de referencias 

lexislativas e guía de recursos 

para alumnado, profesorado e 

familias. 

Elaboración dun documento de 

centro de referencias 

lexislativas e de recursos 

relacionados coa temática 

LGTBIQ+. 

Coordinación do 

proxecto, Equipo 

directivo, 

Departamento de 

Orientación, CIM, 

OMIX e profesorado 

interesado. 

Todo o curso. 

Charla Arelas (transexualidade) Charla impartida pola Asociación Arelas. Segundo 



Asociación Arelas para a 

concienciación da necesidade 

de atención do colectivo 

transexual. 

dispoñibilidade da 

poñencia. 

Charla IES Equipo Politécnico 

Programa de atención á 

diversidade LGTBI+ 

Charla destinada a docentes e 

familias. Contactaremos coas 

profesoras responsables do 

programa para dar a coñecer o 

seu traballo e a incidencia na 

mellora da convivencia no 

centro e do alumnado 

implicado. 

Equipo do 

Programa de 

atención ao 

colectivo LGTBI+ do 

IES Politécnico 

(Vigo) 

Segundo 

dispoñibilidade da 

poñencia. 

 

6. Seguimento e avaliación 

Empregaremos as reunións da Comisión de Convivencia para valorar os avances e as dificultades, 

así como os cambios que sexan oprecisos con respecto ao establecido nos proxectos iniciais de 

cada curso e os obxectivos marcados.  

Haberá unha avaliación xeral a principios de xuño para valorar máis polo miúdo o cumprimento de 

obxectivos, a adecuación das temáticas e a incidencia das actividades na convivencia do centro, 

coa finalidade de propoñer melloras e/ou propostas con relación aos vindeiros cursos. Os 

indicadores principais serán: 

 1 2 3 4 

Obxectivos Grao de consecución sobre os proxectos iniciais     

Visibilidade das temáticas centro de interese     

Metodoloxía Información inicial por parte da coordinación do proxecto     

Eficacia e utilidade das reunións xerais     

Medios técnicos e recursos dispoñibles     

Actividades desenvolvidas     

Implicación Alumnado     

Profesorado     

Familias     

Equipo directivo     

 

Repercusión na 

atención á 

diversidade e nas 

actitudes do 

alumnado 

Eficacia da existencia do Comando Igualdade na mellora 

da convivencia. 

    

Participación e actitudes do alumnado nas propostas de 

traballo. 

    

Cambio de actitudes con respecto ao punto de partida.     
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