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INTRODUCCIÓN 

Dende fai anos, o IES TERRA DE TRASANCOS, observa a necesidade de establecer medidas 

reais e concretas, que acompañen ao cambio social e político que o noso país está a vivir no 

marco da igualdade. Dentro dos principios do noso Proxecto Educativo está implícito o 

rexeitamento de  calquera forma de discriminación e violencia  

 

Partindo do marco lexislativo e concretamente da instrución do 6 de setembro de 2019 da 

DXEFPeIP, para a elaboración dos plans de igualdade para o curso 2019-20, nos centros 

docentes públicos; deseñamos este plan que persigue a sensibilización das presentes e 

vindeiras xeracións da nosa comunidade educativa. 
 

Nesta introdución, e tal e coma indica a instrución que regula o plan de igualdade 

establecemos: 

• Que a persoa responsable en materia de igualdade é a nosa Orientadora Dna. Jéssica 

Fernández Polo, xunto co profesor de Economía D. Manuel Rivera Iglesias e a Directora do 

centro  Dna.Graciela Galdo Vigo e que conta co respaldo da Comisión de Igualdade do 

Consello Escolar. 

• Medidas que melloren a convivencia, en conflitos xerais e nos relacionados con problemas 

de igualdade ou convivencia por razón de xénero, tal e como establecen a Lei 4/11 de 

convivencia na CCAA de Galicia e o D8/15 que regula este particular na nosa CCAA. 

• A través da acción titorial traballaremos coa mellora da educación afectivo – sexual do 

alumnado, a diversidade e o fomento da igualdade a través dos diferentes programas e 

asociacións vinculadas a estas accións. 

• A realización de actividades globais en todo o centro en pro da aceptación e a igualdade no 

eido da identidade sexual co gallo da celebración de datas tan destacados coma o 25 N e o 

8 M. 
 

 

 

 

 



 

2. CONTEXTUALIZACIÓN E NORMATIVA 
A Constitución española de 1978 recoñece no artigo 14 a igualdade ante a lei por razón de 

sexo. Establecendo no artigo 9.2, que é unha obriga dos poderes públicos, promover as 

condicións para que esa igualdade sexa real e efectiva. Dun xeito moi similar, o noso Estatuto 

de autonomía atribúelles a mesma obriga aos poderes públicos no ámbito da nosa 

Comunidade Autónoma. No marco da Unión Europea, a igualdade entre homes e mulleres 

constitúe un dos principios de actuación das institucións comunitarias que deben ter presente 

en todas as súas accións, recollido no artigo 8 do Tratado de Funcionamento da Unión 

Europea. 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, considera que os 

estereotipos de xénero seguen tendo unha grande influencia no ámbito educativo, destacando 

o papel decisivo que desempeña a educación na loita contra eses estereotipos e contra a 

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

a sociedade en xeral.  
 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, manifesta no seu preámbulo que a 

educación é o medio de transmitir e de renovar a cultura e os valores que a sustentan. Un dos 

principais fins que se persegue é a formación no respecto dos dereitos, das liberdades 

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

valoración crítica das desigualdades, na procura da superación de comportamentos sexistas. O 

artigo 1 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”. O artigo 2 establece que o sistema educativo se orientará á 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”. Os decretos 

de currículo desenvolven estes principios.  
 

Destacar que o Pacto de Estado para combater a violencia de xénero, acolle con forza medidas 

que promovan a igualdade e o respecto aos dereitos das persoas independentemente da súa 

condición de xénero, ideoloxía, diversidade funcional… ou calquera outra. 

 

 

 

 

 

 



 

No ámbito autonómico, o Estatuto de Autonomía promulgado en 1981, no seu artigo 4.2 xa 

enuncia que corresponde aos poderes públicos de Galicia promover as condicións para que a 

liberdade e a igualdade das persoas e dos grupos sociais sexan reais e efectivas, así como 

remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude, e facilitar a participación das 

galegas e dos galegos en todas as esferas da vida.  

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación establece como principio da educación, 

no seu artigo I “o desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a igualdade efectiva 

entre mulleres e homes, así como a prevención da violencia de xénero”. No artigo 2 dise que o 

sistema educativo se orientará á consecución de determinados fins, nos que salienta a 

“educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e 

oportunidades entre homes e mulleres”.  

A Lei 2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e non discriminación de persoas lesbianas, 

gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, no seu título I establece as disposicións 

xerais para a actuación dos poderes públicos na defensa dos dereitos do colectivo LGTBIQ+ e 

na promoción da súa visibilidade.  

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, no 

seu capítulo II recolle que o plan de convivencia dos centros educativos integrará o principio de 

igualdade de mulleres e homes e establecerá, sobre a base dunha diagnose previa, as 

necesidades, os obxectivos, as directrices de convivencia e actuacións, incluíndo a mediación 

na xestión dos conflitos, e conterá actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras.  

As Instrucións 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.  

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, o seguinte: o fomento das vocacións femininas naquelas áreas onde se atopen 

infrarrepresentadas as mulleres e o fomento das vocacións masculinas naquelas áreas onde se 

atopen infrarepresentados os homes, buscando evitar as decisións profesionais derivadas de 

prexuízos.  

 

 



 

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA 
IGUALDADE DE XÉNERO, VIOLENCIA DE XÉNERO e LGTBIFOBIA 
 
 
A convivencia na nosa escola é positiva en xeral, tentando sempre ver o conflito coma un modo 

de mellora e non coma un problema en si mesmo. 

A porcentaxe das conductas contrarias á convivencia é baixa, sendo as máis frecuentes as 

conductas de carácter leve. As intervencións a facer son personalizadas e nos permiten facer 

un seguimento exhaustivo, incidindo no carácter didáctico e educativo das medidas aplicadas. 

A nosa liña educativa está encamiñada a erradicar calquera tipo de discriminación 

por razón de sexo, polo que se dará prioridade e se fomentarán cantas accións 

estean encamiñadas  á dita erradicación. 

 

Na elaboración dun Plan coma este debemos de ser conscientes das nosas FORTALEZAS e 

OPORTUNIDADES para levar a cabo as actuacións pertinentes: 

FORTALEZAS: 

• As dimensións da nosa Comunidade Educativa favorecen un entorno familiar. 

• Somos un centro educativo COHESIONADO e cunha forte esixencia respecto da labor 

educativa das familias e do propio profesorado. 

• Contamos coa implicación e axuda das concellarías de Educación e de Igualdade.  
• Parte do profesorado que posúe sensibilización respecto a este tema.  
• Unha ANPA que colabora en todas as accións que se desenvolven no centro.  
• O traballo que se está a facer co alumnado a través dos obradoiros, charlas e participación 

en diferentes actividade 

• Un equipo directivo con experiencia no centro e que coñece as necesidades do mesmo. 

• Convivimos coa diversidade atendendo ás necesidades do noso alumnado en todas as 

etapas que ten o centro, ESO, Bacharelato, Ciclos Medio e Superior e FP Básica. 

• Ademais, somos un centro comprometido e tamén fomentamos a participación en:  

Contratos- Programa como IGUALA-T 

Plan Proxecta traballando con programas de voluntariado tales como Correspondentes 

xuvenís dentro do Plan Proxecta  

• Un alumnado receptivo á realización de accións encamiñadas a erradicar calqueira tipo de 

desigualdade 

 

OPORTUNIDADES: 
• A sinatura do Pacto de Estado contra a violencia machista.  

• A oferta formativa que se ofrece dende a consellería.  



 

• A oferta formativa ofrecida dende o propio Concello de Narón 
• A demanda por parte do propio profesorado de ter formación 
• As demandas do propio alumnado 

 

4.  OBXECTIVOS EDUCATIVOS  
 

Partindo dun modelo de prevención e intervención educativo e social, tal e como establece a 

instrución do 6 de setembro de 2019, os obxectivos deste plan son: 
 

 Promover a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 
 

 Previr, detectar e intervir en casos de violencia de xénero. 

• Dar a coñecer a normativa respecto a dereitos e deberes do alumnado. 

• Traballar a cultura da Paz e a non violencia. 

• Analizar co alumnado o protocolo de actuación en conductas contrarias á convivencia. 

• Sensibilizar ao alumnado e formalo na detección de condutas e situacións que 

corresponde a violencia de xénero 
 

 Promover o respecto e coñecemento pola diversidade afectivo-sexual. 

• Fomentar o autocoñecemento do alumnado. 

• Afondar na educación sexual 
 

 Previr, detectar e intervir en casos de LGTIfobia. 

• Afondar no coñecemento desta realidade. 

• Favorecer a participación de axentes externos (asociacións LGTBI) que nos aporten a 

visión propia desta realidade. 

• Formar ao profesorado e a comunidade de educativa para evitar casos de homofobia, 

lesbofobia, transfobia e/ou discriminación. 

 

 

 

 

 

5.  MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN 
 



 

5.1. Organización do centro. Recolleranse no PE estratexias para acadar a igualdade 
entre mulleres e homes e a non discriminación de calquera signo. 

• Participación en obradoiros de educación e recoñecemento da diversidade afectivo – 

sexual. 

• Introducción de actividades que teñan que ver co coñecemento da diversidade sexual e do 

colectivo LGTBI. 

• Favorecerase a presenza de persoas de ambos sexos en órganos decisorios e 

organizativos do centro: Consello Escolar, Comisión de Convivencia, Xuntas de delegados, 

representación das familias en distintos órganos.... tendendo a unha maior presenza do 

sexo feminino. 

• Formación do profesorado neste eido, a través da iniciativa da Consellería de Educación, 

Universidade e FP de Contratos – Programa (Liña 3 IGUALA-T).  

• Planificación de accións de sensibilización na celebración do 25 N e 8 M, que impliquen a 

toda a Comunidade Educativa. 

Todas as accións levadas a cabo neste plan daranse a coñecer ás familias e aos órganos de 

representación (Claustro, Consello Escolar, Xuntas de delegados, Familias...) solicitando a 

participación e as aportacións de todos eles. 

A comisión de igualdade do Consello Escolar, tamén compartirá a responsabilidade de 

implementar as medidas incluídas neste Plan de Igualdade. 

5.2. Eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos valores e dos saberes. 

Neste eido levaremos a cabo as seguintes medidas: 

• Eliminar as barreiras invisibles facendo visible o papel da muller na historia de forma 

interdisciplinar. 

• Utilización en todo momento dunha linguaxe inclusiva 

 

5.3. Xestión dos espazos, dos recursos e das oportunidades de realización vocacional 
de xeito inclusivo: 
Promoveranse as seguintes accións: 

• Utilizaremos os espazos web e todo o espazo visible do centro (paredes, muros, portas, 

taboleiros....) para difundir as accións en materia de igualdade, buscando un impacto a nivel 

visual e informativo. 

• Desde a biblioteca escolar, promoveranse lecturas coeducativas.  

• A través da acción titorial analizaremos a realidade social a través de actividades adaptadas 

a cada etapa ou nivel. 



 

• Utilizaremos o desenvolvemento tecnolóxico, a Programación e as TICs como medio de 

igualdade e fomento de vocacións femininas que se materialicen nas STEM na súa 

educación superior. 

• Promoveremos accións que revelen o absurdo da discriminación sexual, do acoso, e de 

calquera forma de violencia, que afonden no xerme do non respecto pola diferenza, e 

fomenten o verdadeiro obxectivo do ser humano: o traballo conxunto, a cooperación a 

convivencia e a tolerancia nas distintas facetas da vida. 

5.4. Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia escolar: 

Promoveremos as seguintes accións: 

• Fomentaremos e promoveremos o respecto e bo trato entre mulleres e homes partindo do 

bo exemplo por parte do profesorado e das familias con actividades específicas que 

emanen deste plan nas distintas materias. 

• Promoveranse metodoloxías participativas e cooperativas, coma a aprendizaxe por 

proxectos. 

• Un uso coeducativo do patio para previr desigualdades e violencias, de favorecer que 
compartan espazos de xogos, de propoñer o bo trato e o coidado nas relacións entre iguais 
e un uso equitativo do espazo. 

• A creación dun buzón no que o alumnado poida depositar os problemas que se presenten 
relacionados con calquera tipo de discriminación por razón de sexo, xénero, orientación 
sexual e/ou de convivencia escolar 

 

6.  SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 
 
A avaliación e seguimento do Plan farase trimestralmente no seo da CCP e nas reunións de 

titores e orientación. Partiremos do desenvolvemento dos obxectivos, analizando o grao de 

consecución e o impacto dos mesmos na nosa comunidade. 

A principio de curso, os diferentes Departamentos farán as súas aportacións ao Plan de 

Igualdade e ao final de curso deseñaremos propostas de mellora para facer deste plan un 

proxecto vivo e adaptado á nosa realidade.  
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