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1) INTRODUCIÓN 
 

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  na promoción e no asentamento deste principio. 

Entendemos por igualdade como unha relación de equivalencia, no 
sentido de que todas as persoas teñen o mesmo valor, e, precisamente por iso, 
son iguais. A defensa da igualdade de dereitos e entre homes e mulleres parte 
do principio de que as mulleres, como cidadás, deber ser libres coma os homes 
á hora de decidir e exercer papeis sociais e políticos. 

Como comunidade educativa inmersa na sociedade actual e 
comprometida coa mesma, debemos introducir prácticas educativas que 
fomenten cambios nas relacións de xénero, que permitan corrixir os estereotipos 
sexistas e as conductas discriminatorias, e axuden a construír relacións entre os 
sexos baseados no respecto e a corresponsabilidade. Conscientes da importancia 
deste feito, a coeducación deber ser un dos obxectivos fundamentais do no noso 
Proxecto Educativo. 

De xeito especial, a educación debe ser un elemento fundamental na 
prevención da violencia de xénero, colaborando nas tarefas de sensibilización, 
prevención e detección da mesma. 

É preciso sinalar que a diversidade afectivo-sexual é unha característica 
enriquecedora das diferentes sociedades, un elemento que nutre a convivencia 
de diferentes formas de ver a vida, de distintos modelos de familia e de relacións 
humanas. Esta diversidade é a miúdo ocultada ou non correctamente mostrada 
nos ámbitos escolares, privándolle ao alumnado dunha ampla e realista do 
mundo.  A invisibilización desta faceta da vida (e do núcleo de persoas que a 
integran) impide aos nenos, nenas e adolescentes coñecer, aceptar e respectar 
a diversidade afectivo sexual. 

Por todas as razóns expostas, a aplicación do noso Plan de Igualdade deberá 
contribuír ao desenvolvemento de catro eidos fundamentais: 

• Velar pola igualdade entre home e mulleres no Centro Educativo 
• Promover o libre desenvolvemento da personalidade de cada persoa 
• Impulsar medidas que fomenten a igualdade real entre homes e mulleres 

e o respecto pola diversidade afectivo-afectivo sexual e de  identidade de 
xénero 

• Dinamizar unha convivencia non discriminatoria e pacífica entre os 
membros da Comunidade Educativa. 

              Por outra banda, antes de realizar unha contextualización do presente 
Plan, é   preciso  enumerar as accións que se veñen facendo  no noso Centro en 
cursos pasados, sen estar artellados nun plan específico, a non ser no Plan de 
Convivencia do centro no seu punto 3.6 Actividades referidas á coeducación e á 
igualdade de xénero e prevención de actitudes discriminatorias,  a saber: 
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• Conmemoracións de datas relevantes: 25 de novembro, 8 de marzo. 
• Participación do Plan proxecta: 

1. DONAS DE SI (a cargo do Dpto de Lingua Catelá) 
2. 365 DÍAS POLA IGUALDADE (Dpto. De Orientación) 

• Celebración da Semana de Igualdade: 
3. Exposición “Cartas de Amor”: exposición gráfica de ilustracións de 

diversos artistas sobre a violencia de xénero e a mocidade.   
4. Teatro: “Golpes” 
5. Visionado da curtametraxe: “Penalty” 
6. Lectura de poemas e manifestos 
7. Charla a cargo de Nós mesmas. 

• Presentación do libro “Mamá, quero ser Ziggy Stardust, coa autora Iria 
Misa e  charla coa Asociación Arelas 

• Creación do Recuncho violeta 
• Creación dun espazo de xogos de mesa 
• Entrevistas de radio que sobe temáticas de igualdade. 
• Creacións de comisións integradas por alumnado e profesorado da 

promoción de igualdade entre homes e mulleres e sobre a diversidade 
afectivo sexual. 

• Promoveuse dende o curso 2018-19 a elección de delegados/as e xeito 
paritario. 

• PFPP en Practicas Restaurativas como medio da resolución pacificas de 
conflitos e mellora da convivencia (medida de intervención para abordar 
condutas contrarias á convivencia por razón de xénero). 

• Promoción dunha orientación laboral e profesional libre de estereotipos 
de xénero a través do Plan de Orientación Académico e Profesional 

• Realización de actividades incluídas no PAT encamiñadas á igualdade entre 
homes e mulleres e educación afectiva-sexual 

• Realización dun obradoiro sobre a prevención de violencia de xénero, 
dirixido ao alumnado de 4º de ESO e  impartido polo gabinete A Carón e 
organizado polo Concello de Gondomar (dende o curso (2017-18) 

• Creación dun blog sobre actividades de coeducación dende o curso 2018-
19 a cargo da profesora de Lingua Castelá:  
educandoenigualdade.blogspot.com 

• Conta de twitter con datos da profesora de Lingua Castelá  
@Alumnoenlared. Se usa para difundir biografías de mulleres científicas e 
poetas. 
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2) CONTEXUALIZACIÓN: 
 

A elaboración do Plan de Igualdade a podemos enmarcar dentro do Plan de 
actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020 

Na contextualización do noso Plan de Igualdade atenderemos a dous puntos 
fundamentais:  

1.  Contextualización  dentro da normativa vixente 
2.  Contextualización  no marco dos diferentes documentos de Centro. 

 
 
2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DENTRO DO MARCO NORMATIVO. 
 
A normativa vixente ampara a igualdade entre homes e mulleres e a non 
discriminación por razón de orientación afectivo-sexual e de identidade de 
xénero. Así, cabe sinalar as seguintes disposicións lexislativas, entre outras: 
 
1. A lei orgánica 8/2013, de 3 de maio, de Educación (LOMCE), establece no 

seu preámbulo que, só un sistema educativo de calidade, inclusivo, 
integrador e esixente, garante a igualdade de oportunidades e fai efectiva a 
posibilidade de que cada alumno ou alumna desenvolva o máximo ás súas 
potencialidades. 

• Artigo 1. Establece que “o sistema educativo debe favorecer o 
desenvolvemento na escola dos valores que fomente a igualdade 
efectiva entre homes e mulleres, así como a prevención da violencia 
de xénero.” 

• Artigo 23c (obxectivo establecido para a ESO) : “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” 

• Artigo 66.3g contémplase, “prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. Fomentar a igualdade efectivas 
de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, así como 
analizar e valorar criticamente as desigualdades entre eles” 

• Artigo 78 de Normas de organización, funcionamento e convivencia 
establece que “aquelas condutas que atentan contra a dignidade 
persoal doutros membros da comunidade educativa, que teñan como 
orixe ou consecuencia unha discriminación ou acoso baseado no 
xénero, na orientación ou identidade sexual, ou orixe racial, étnica, 
relixiosa, de crenzas ou discapacidade, ou que se realicen contra o 
alumnado máis vulnerable polas súas características persoais, sociais 
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ou educativas terán a cualificación de falta moi grave e levarán 
asociada como medida correctora a expulsión, temporal ou definitiva 
do centro” 

• Artigo 84.3 “ en ningún caso haberá discriminación por razón de 
nacemento, raza, sexo. Relixión, opinión ou calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social”. 

• Capítulo III, dedicado ao Consello Escolar, podemos atopar os 
seguintes artigos: 

• Artigo 126.2 “ Unha vez constituído o Consello Escolar do centro este 
designará unha persoa que impulse medidas educativas que 
fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres” 

• Artigo 127g: “Promover medidas educativas que favorezan no Centro, 
a igualdade entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos 
entre todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social”. 

A visibilización, o respecto  e celebración da diversidade sexual e de xénero non 
son unha opción, senón unha esixencia, e polo tanto recollida no noso 
ordenamento xurídico. Así, 
2. A lei 2/2014 pola igualdade de trato e non discriminación de LGTB en 

Galicia, recolle: 
• Artigo 22: “A Consellería en materia de educación incorporará a 

realidade LGTB nos contidos transversais deformación de todo o 
alumnado de Galicia naquelas materias en que sexa procedente, dará 
audiencia ao Concello e, no seu caso, escoitará ás asociacións, 
organizacións e colectivos LGTBI”. 

• Artigo 23. Actitudes. “A Administración educativa galega, en 
colaboración co departamento competente en materia de igualdade, 
fomentará a realización de actividades dirixidas á comunidade escolar 
para a prevención de actitudes e comportamento discriminatorios 
pola orientación sexual ou a identidade de xénero” 

• Artigo 24. Formación do persoal docente; “estableceranse 
actividades de formación para o persoal docente existente. Así 
mesmo, incorporase a realidade LGTBI e os diferentes modelos de 
familia a os cursos e másters de formación do profesorado do futuro 
persoal docente e os plans de estudos das titulacións de Educación 
social, Maxisterio, pedagoxía, Psicoloxía e Dereito” 

• Artigo 26. “Estableceranse actuacións para combater o acoso escolar 
por razón de orientación sexual ou identidade de xénero, favorecendo 
a visibilidade do alumnado LGTBI e a plena normalidade das distintas 
orientacións sexuais e de identidade de xénero. Así mesmo, 
informarase sobre os mecanismos de denuncia de acoso escolar. Para 
os efectos de visibilidade e de integrar de forma transversal a 
diversidade afectivo-sexual nos centros escolares, a Consellería 
competente en materia de educación favocerá nos centros sostidos 
con fondos públicos a realización de actividades específicas próximas 
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a datas de celebracións internacionais relacionadas co 
recoñecemento efectivo de dereitos a persoas lesbianas, gays, 
transexuais, bisexuais e intersexuais”. 

3. No Decreto 86/2015, do 4 de setembro, polo que se establece da ESO, no 
artigo 4. Elementos transversais, dispón “Evitaranse os comportamentos  e 
os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón 
da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade 
da realidade homosexual, bisexual, transexual, trasxénero e intersexual”. 

4. No portal educativo da Consellería de educación en “Educonvives” 
aparecen recollidos os protocolos de actuación relacionados coa temática 
que nos ocupa e que son. 

• Protocolo educativo para garantir a igualdade e non discriminación 
sobre a identidade e non discriminación sobre a identidade de 
xénero. 

• Protocolo de actuación sobre o acoso e ciberacoso escolar. 

 

2.2. CONTEXTUALIZACIÓN DENTRO DOS DOCUMENTOS DE CENTRO. 

1. Contratos Programa: Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos 
centros, da Consellería de Educación engade unha liña 3 de actuacións 
relacionada coa igualdade entre homes e mulleres e a diversidade afectivo-
sexual. 

2. Plan de convivencia do centro. No punto 3 de Descrición das actuacións, 
medidas ou programas que se van desenvolver está incluído o punto 3.6 
Actividades referidas á coeducación e á igualdade de xénero e prevención de 
actitudes discriminatorias. 

Resulta pois evidente, que no noso sistema legal ten apostado decididamente por 
unha sociedade plural, inclusiva e respectuosa con todas as persoas no ámbito 
educativo. 

 

3) ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA IGUALDADE DE 
XÉNERO, COA VIOLENCIA DE XÉNERO E COA LGTIFOBIA: 
 

1. DATOS DE ALUMNADO 
• No presente curso 19-20 o centro ten un total de 298 alumnos e alumnas , 

sendo un 50% alumnas e un 50% alumnos. Distribuídos/as como sigue: 
- 1ºESO: 44 alumnas, 34 alumnos 
- 2ºESO: 39 alumnas, 38 alumnos 
- 3ºESO: 37 alumnas, 27 alumnos 
- 4ºESO: 24 alumnas , 31 alumnos 
- 1º CICLO: 4 alumnas, 28 alumnos 
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• TAXA DE IDONEIDADE 
- Na ESO repiten 11 alumnas e 12 alumnos (8,39% do total de alumnado 

matriculado na ESO) 
- No Ciclo repite 1 alumno (4,5% do total de alumnado matriculado no ciclo) 

 

• ALUMNADO QUE RECIBE REFORZO/APOIO EDUCATIVO 
- En 1º ESO: 13 alumnas, 12 alumnos (29,5% do total de alumnado 

matriculado en 1º ESO) 
- En 2º ESO : 9 alumnas, 16 alumnos (32,5% do total de alumnado 

matriculado en 2º ESO) 
• CURSO 18-19 

- Alumnado proposto para o título: 30 alumnas (86% do total de alumnas) 
e 28 alumnos (97% do total de alumnos) dun total de 64  ( 91% do total 
de alumnado en 4º) 

- Alumnado sancionado: alumnos 62(46% do total de alumnado 
sancionado) , alumnas 29 (21% do total de alumnado sancionado) 
 

2. DATOS DE PROFESORADO 
• Claustro de profesorado está composto por: 26 profesoras e 9 profesores 
• Dirección : 3 profesoras e 1 profesor 

 
3. DATOS DO CONSELLO ESCOLAR  

- Profesorado: 9 profesoras e 1 profesor 
- Pais: 1 pai e 2 nais 
- Alumnado: 1 alumna e 3 alumnos 

 
4. DATOS DO PERSOAL NON DOCENTE:  

- unha administrativa 
-  dúas conserxes 
-  tres limpadoras 

 
 
 

4) OBXECTIVOS EDUCATIVOS: 
 
Os obxectivos educativos desenvolvidos a través deste Plan teñen persegue 
acadar   as seguintes grandes finalidades: 

1. Promoción da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. 
2. Prevención, detección e intervención en casos de violencia de 

xénero. 
3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual. 
4. Prevención, detección e intervención en casos de LGBTIfobia. 
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4.1. OBXECTIVOS  XERAIS: 

1. Promover actividades relacionadas coa igualdade de xénero, contra a 
violencia sexista e contra a LGBTIfobia. 

2. Adoptar medidas para eliminar o uso sexista e heterosexista da linguaxe 
e promover unha imaxe de mulleres e homes baseada na igualdade e no 
respecto á diversidade afectivo-sexual e familiar. 

3. Facer visibles as mulleres e recoñecer a súa contribución nas distintas 
facetas da historia, a ciencia, a política, a cultura e o desenvolvemento 
da sociedade. 

4. Aceptar, respectar e valorar as características das outras persoas sen 
ningún tipo de actitude de discriminatoria en relación co sexo, coa 
orientación sexual e coa identidade de xénero. 

5. Fomentar a corresponsabilidade coa repartición equilibrada de cargos e 
tarefas. 

6. Motivar ao alumnado para que adquira os coñecementos,  habilidades e 
actitudes para compartir responsabilidades domésticas, familiares e de 
coidado. 

7. Romper estereotipos que conleven relacións de dominación e 
dependencia nas relacións afectivo-sexuais. 

8. Impulsar modelos de convivencia baseados na diversidade e no respeto 
á igualdade. 

9. Fomentar a diversificación profesional como forma de promover unha 
elección académica e profesional libre de estereotipos. 

10. Implicar as familias nas tarefas coeducativas e no respecto á diversidade 
afectivo-sexual e familiar. 

11. Sensibilizar ao profesorado na práctica de valores coeducativos e no 
respecto á diversidade afectivo-sexual. 

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

 

4.2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

1.  A educación en igualdade e na diversidade afectivo-sexual sexa unha 
liña prioritaria no PEC, e que así quede reflectido en todos os 
documentos de centro. 

2. Favorecer a representación de homes e mulleres nos órganos de 
decisión e representación de xeito equitativo. 

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

4. Favorecer a reflexión por parte do alumnado sobre o perxuízo e a 
inxustiza que supón tanto para os homes como para as mulleres a 
asignación de roles por condicións de sexo. 
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5. Favorecer e promover o respecto á libre orientación afectivo-sexual e a 
identidade de xénero. 

6. Estudar os perfís profesionais e reflexionar sobre a posibilidade de que 
calquera persoa poida desempeñar unha profesión con independencia 
do seu sexo ou xénero. 

7. Empregar unha linguaxe inclusiva e igualitaria no Centro. 
8. Participar de forma igualitaria na realización de xogos, actividades 

grupais organizadas polo Centro. 
9. Propiciar a reflexión sobre as situacións estereotipadas e 

discriminatorias que son manifestas nos medios de comunicación. 
10. Participar en Programas específicos de igualdade de xénero para 

traballar a coeducación dende o currículo. 
11. Colaborar con entidades específicas como é o CIM, Asociación Arelas, 

etc no desenvolvemento das actividades do Plan. 
12. Revisar o material didáctico e contidos audiovisuais con perspectiva de 

xénero. 
13. Favorecer que o patio sexa un espazo de inclusión. 
14. Realizar actividades de sensibilización no centro e aula. 
15. Previr o acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e 

identidade de xénero do alumnado. 
16. Promover actividades de coidado entre persoas independentemente 

do sexo. 

 

5) MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN.  
 
As actuacións desenvolvidas se basearán en tres principios  que son:  

- Visibilidade 
- Transversalidade 
- Inclusión. 

Tomaremos como referencia o establecido no Plan de actuacións para a 
Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020 

 

5.1. ACTUACIÓNS DE CENTRO. 

1. Creación dunha comisión de Igualade e de diversidade afectivo sexual 
integrada por alumnos e alumnas e profesore-as, coordinadora de Igualdade 
que contará coa colaboración do Departamento de Orientación e un grupo de 
apoio integrado por algúns alumnos e alumnas máis. 

2. Modificación do PEC: 
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1) Na documentación do centro: Utilización da linguaxe non sexista e 
inclusiva, recursos e materiais didácticos, cartelería do centro, páxina 
web, comunicacións ás familias. 
2) Nas programacións didácticas: 
• Cada Departamento  didáctico concretará as  actividades ou 

dinámicas que se realizarán relacionadas coa igualdade.  
• Revisar os materiais didácticos (libros de texto, EDIXGAL...). Análise 

da linguaxe empregadas, nivel de invisibilización das mulleres ou o 
sexismo de ditos materiais. 

• As lecturas ou outros materiais complementarios que se propoñan 
dende as programacións didácticas dos distintos departamentos 
que se teña en conta a perspectiva de xénero propoñendo obras de 
autoría femenina ou que traten temas que colaboren coa 
sensibilización en igualdade e coa visibilización das mulleres e 
nenas. Por outro lado, eliminar aquelas lecturas e materias que 
estean a manter estereotipos de xénero. 

3. O plan de Convivencia: contará con medidas específicas sobre a promoción da 
igualdade entre homes e mulleres e a diversidade afectivo sexual 

4. Concursos: Convocatoria de concursos de carteis e microrrelatos. 
5. 14 de de febreiro actividades sobre os mitos do amor romántico e os 

estereotipos contra a diversidade afectivo-sexual. 
6.  Semana da igualdade e a diversidade afectivo sexual (coincidindo coa semana 

do 8 de marzo) 
7. Plan de Acción Titorial e o Plan de Orientación Académica e Profesional,   

reforzando as actuacións e contidos do presente Plan de Igualdade: roles, 
estereotipos, volores, autoestima, asertividade, violencia de xénero, 
coeducación afectivo sexual, respecto e non discriminación acoso escolar, 
LGTBIfobia..Toma de decisións libre de estereotipos, expectativas, iniciativa 
persoal, orientación profesional igualitaria. 

8. Espazos e e instalacións: 
• Procurarase a creación dun espazo LGTBI e de Igualdade 
• Xestionar as actividades da ocupación do  patio e da zona de xogos  para 

favorecer a inclusión, para o que se  proporán días temáticos en relación 
a distintos deportes. 

9.  Modificacións do NOF: 
• Concrecións  das medidas do protocolo de Identidade de xénero e de 

acoso e ciberacoso  
• Protocolo de actuación en caso de acoso de homofobia e transfobia. 
• Criterios para os agrupamentos do alumnado igualitarios e non sexistas. 
• Reparto de responsabilidades e roles igualitario entre homes e mulleres. 
• Paridade nos órganos  de participación e decisión  
• Paridade na elección de delegados-as (creación das figuras co-delegado 

e co-delegada) 
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10. Colaboración con distintas  entidades na organización de actividades. 
11. Nomear a unha persoa responsable en materia de Igualdade no Consello 

Escolar que actuará como coordinadora e impulsora das actuacións recollidas no 
presente Plan de Igualdade. 
 

5.2. ACTUACIÓNS DE SENSIBILIZACIÓN E VISIBILIZACIÓN. 
 

1. Conmemoracións de datas: 
• 25 de novembro, día internacional da eliminación da violencia contra a 

muller. 
• 11 de febreiro, día internacional da muller e nena na ciencia. 
• 8 de marzo, día internacional da muller. 
• 31 de marzo día internacional da visibilidade Trans 
• 17 de maio día internacional contra a LGTIfobia 
• Dar unha perpectiva de xénero a outras datas que se conmemoran no 

centro como o Día do libro. 
2. Exposicións, películas dentro da perspectiva de xénero. 
3. Organizar charlas, obradoiros, mesas redondas.. contando coa colaboración de 

“Nós Mesmas”, “Asociación Arelas”, etc. 
4. Ampliación na Biblioteca escolar de  títulos, filmes e outro material 

coeducativos  relativos á temática en cuestión: Igualdade e comunidade LGTBI 
5. Creación de campañas de sensibilización: elaboración de carteis, 

acondicionamento dos espazos comúns do centro e  do mobiliario relacionadas 
co colectivo LGTBI. Acondicionar un taboleiro que recolla a información de 
interese sobre a igualdade de xénero e a diversidade afectivo-sexual, de xénero 
e familiar. 

6. Entrevistas na Radio do Centro a mulleres significativas do entorno. 
7. Reacondicionar o espazo do Recuncho violeta. 
8. Colaboración coa ANPA na celebración de campañas e na organización de 

charlas e obradoiros para pais e nais. 
9. Fomentar a presenza de referentes positivos de diversidade afectivo-sexual no 

centro educativo. 
10. Na hora lecthora: actividades de lectura de mulleres científicas e da súa importancia no 

mundo científico. 
11. Usar nos correspondentes temas estatísticas e porcentaxes que reflictan a desigualdade 

de xénero existente: soldos, número de casos... 

5.3.  OUTRAS:  

1. Participación no Plan Proxecta en temas de igualdade: Donas de si. 
2. Participación na liña 3 dos Contratos Programa. 
 

6) SEGUIMENTO E AVALIACIÒN 
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A avaliación se realizará en tres momentos: 
1. AVALIACIÓN INICIAL:  

• Elaboración dun DAFO e/ou CAME en que se dea conta dos puntos fortes e 
febles e as accións a potenciar e eliminar. 

• Avaliación continua, durante o proceso de a fin de realizar as modificacións 
precisas. 

• Avaliación final o sumativa. A través dos seguintes indicadores. 
 Indicadores de medida 

a) Grado de consecución de obxectivos propostos 
b) Implicación do profesorado en materia de igualdade e diversidade 

afectivo-sexual 
c) Grado de participación de axentes externos 
d) Grado de participación das familias 
e) Cuantificación de condutas contrarias as normas de convivencia 

relacionadas coa igualdade de xénero e diversidade afectivo-
sexual. 

 Instrumentos de avaliación 
a) Memoria final valorando os indicadores 
b) Enquisa final 
c) Cuestionario de valoración de actividades 

 

Por último, sinalar que o presente Plan é un Plan xeral de Centro, e que as 
actuación se irán temporalizando e concretando  para cada curso escolar, 
fundamentalmente a través da PXA. 

 

     Gondomar, 14 de novembro de 2019 
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