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PLAN DE IGUALDADE   CURSO 2020/21 

1. Introdución. 

A escola cumpre unha función social moi importante na formación integral das 

persoas, nun momento especialmente sensible do desenvolvemento infantil e 

xuvenil. 

Neste senso, educar no respecto á diversidade afectivo-sexual forma parte inherente 

da formación integral da infancia, ligada a valores clave como son a igualdade, a 

pluralidade, a diferenza e o respecto. A diversidade é unha realidade tanxible que se 

vive na escola e é, polo tanto, un valor positivo que se debe aprender desde as etapas 

iniciais do sistema educativo. Así pois, a escola ha de ser verdadeiramente inclusiva, 

debe constituír un piar fundamental na erradicación da transfobia e, polo tanto, un 

espazo onde se ten que respectar a identidade de cada persoa e onde o feito trans 

non cause rexeitamento. Son realidades que han de ser percibidas e vividas de 

maneira cotiá e habitual como un aspecto máis da diversidade humana e tamén 

como unha oportunidade de desenvolvemento e aprendizaxe común de toda a 

comunidade educativa, como parte importante da sociedade. 

Educar é proporcionar unha formación integral que lles permita a nenos e nenas, 

mozos e mozas unha formación plena e que axude a configurar a súa identidade, así 

como construír unha concepción da realidade que integre á súa vez o coñecemento 

e a súa valoración ética e moral.  

Coeducar implica educar sen diferenciar as mensaxes en función do sexo. A 

coeducación é un estilo educativo, un proceso de transformación social que apunta 

a unha convivencia entre os sexos afastada da opresión mutua e tendente a unha 

relación de xustiza e respecto e en interese dunha formación integral e unha efectiva 

igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.  

A coeducación preséntase como unha ferramentas útil para poder acabar coa 

desigualdade, e a escola constitúe unha plataforma excelente para a superación dos  
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prexuízos sexistas e das prácticas sociais non desexables, xa que a escola e as 

universidades son reflexo do que ocorre na sociedade.  

É preciso polo tanto prestar atención ao proceso de convivencia nos centros 

educativos para conseguir que se valoren de maneira igualitaria as capacidades, os 

intereses e as achegas das nenas e dos nenos e favorecer deste xeito as relacións de 

igualdade e de respecto, o que repercutirá non só nunha mellor convivencia escolar 

senón tamén nunha sociedade máis igualitaria.  

Para conseguir estes obxectivos cada un dos centros docentes de Galicia debe 

elaborar un Plan de Igualdade que formará parte do Proxecto Educativo e 

desenvolverase anualmente dentro da súa Programación Xeral anual. 

O Plan de Igualdade basearase nos seguintes principios: 

1. Valores democráticos. A coeducación  constitúe un modelo educativo que garante 

os valores sobre os que sustentan as sociedades democráticas (igualdade, liberdade, 

xustiza) pois garante a defensa dos dereitos humanos.  

2. Transversalidade. A perspectiva de xénero integrarase no proxecto educativo 

como estratexia de introdución da transversalidade nas políticas públicas 

educativas.  

3. Inclusión. A aplicación da perspectiva de xénero supón a erradicación de calquera 

situación de discriminación do alumnado por razón de sexo, xénero, identidade de 

xénero ou orientación sexual.  

4. Igualdade de oportunidades. O centro educativo axuda á construción dunha 

sociedade libre na que mulleres e homes teñan as mesmas oportunidades de 

realización persoal e profesional.  

5. Visibilidade. O plan de igualdade contribúe a transmitir un coñecemento libre de 

estereotipos que favorece a identificación e o recoñecemento de todos os saberes 

máis alá do xénero. 
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O noso centro leva máis de cinco anos  traballando de xeito decidido a prol dos 

obxectivos coeducativos.  Nestes anos estivemos desenvolvendo as seguintes 

actuacións: 

 Concretamos os contidos dunha educación afectiva-sexual integral para  

alumnado do centro, por exemplo, a través do Plan de acción titorial e de 

actividades relacionadas propostas polo Departamento de Orientación. 

 Non foi necesario activar o protocolo de condutas contrarias á convivencia  

para atallar problemas de conduta relacionadas co xénero (faltas de respecto, 

agresións, difusión de imaxes na rede...). 

 Tampouco foi necesario activar o protocolo de identidade de xénero, nos 

últimos 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. 

 Promovemos unha orientación laboral e profesional libre de estereotipos de 

xénero, poñendo o foco no emprendemento das mulleres e dos homes nos 

ámbitos profesionais nos que están menos representados. Por exemplo 

invitamos a ex-alumnos e ex-alumnas que están realizando estudos 

universitarios ou ciclos profesionais nos que  presenza da muller é máis escasa 

para que fagan chegar as súas experiencias ao alumnado de bacharelato. 

 Cada curso escolar realizamos actividades de sensibilización dirixidas a todo o 

alumnado co gallo das datas sinaladas no calendario escolar oficial: 

o 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

o 8 de marzo, Día Internacional da Muller. 

o Celebracións LGBTI. 
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Alén destas actuacións, que son de carácter obrigatorio segundo a normativa vixente, 

no noso centro emprendéronse as seguintes accións positivas para impulsar os 

obxectivos coeducativos. Enunciámolas de xeito xenérico: 

 Realizamos unha campaña no centro para normalizar a situación do colectivo 

LGBTI. 

 Ofertamos e impartimos a materia de libre configuración específica de 

Igualdade de Xénero en 2º de ESO. 

 Realizamos actividades formativas específicas sobre obxectivos coeducativos 

(promoción da igualdade entre mulleres e homes, prevención da violencia de 

xénero, educación afectivo-sexual, prevención do abuso sexual infantil, 

prevención da LGBTIfobia...) ou nos que se traballe a perspectiva de xénero de 

xeito transversal.  

 Asistimos a actividades sobre violencia de xénero propostas polo Concello na 

que participan todos os centros educativos  da zona. 

 Actualizamos e publicamos a información sobre as situacións de violencia de 

xénero que se van producindo cada día. 

 Facemos campaña sobre a invisibilización da muller en determinados ámbitos. 

 Mantemos actualizada unha sección da biblioteca sobre estes temas. 

 

2. Contextualización normativa e do centro. 

Aínda que,  con anterioridade á Instrución do 6 de setembro de 2019, no centro xa se 

viña traballando sobre estes temas e se organizaban accións relacionadas cos 

obxectivos coeducativos, estas actuacións non están totalmente recollidas nos distintos 

plans e documentos que debemos revisar e actualizar como son o Proxecto Educativo, 

o Plan de Convivencia, as Normas de Organización, Funcionamento e Convivencia do 

centro, no Plan de Acción Titorial , no Plan Lector, etc. 
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A partir do próximo curso faranse estas revisións unha vez que se dispoña de datos da 

situación que temos no centro, tal e como se indica no seguinte apartado. 

 

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

violencia de xénero e coa LGBTIfobia. 

Non hai datos obxectivos recollidos para facer unha diagnose, por esta razón no 

próximo curso poderá realizarse unha análise para coñecer a situación de partida do 

noso centro e poder afrontar os desequilibrios sociais que se dan arredor do xénero.  

Para obter esa diagnose, poden facerse enquisas entre o profesorado, alumnado e 

familias co 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.). 

 

A información da que dispoñemos no noso centro na actualidade indícanos que temos 

o seguinte reparto de funcións e membros de órganos de representación:  

 

Funcións ou órganos Mulleres Homes 

Equipo directivo 2 2 

Claustro 23 22 

Consello Escolar 7 7 

Comisión de Coordinación Pedagóxica 10 10 

Titorías 14 3 

Delegados e delegadas de curso 7 10 

Outras informacións de interese recollidas no curso anterior á redacción do presente 

documento: 
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Matrícula por itinerarios formativos en 2º Bacharelato: 

 

Tipo de Bacharelato Mulleres Homes 

Ciencias da saúde (Bio-Quim) 11 6 

Ciencias tecnolóxicas (Tecn-Fis-Deb.Técnico) 6 21 

Humanidades, CCSS    (Mat. Aplic) 23 8 

Humanidades, Humanidades  (Latín) 6 4 

Resultados académicos do curso pasado en canto ao alumnado que titula: 

4º ESO  Curso 2018-2019     

Mulleres (xuño) Mulleres (setembro) Total  mulleres 

matriculadas 

% Mulleres  que 

titulan 

15 12 32 84,4% 

Homes (xuño) Homes (setembro) Total  homes 

matriculados 

% Homes que 

titulan 

14 4 22 81,8% 

 

2º BACH  Curso 2018-2019   

Mulleres (maio) Mulleres (xuño) Total  mulleres 

matriculadas 

% Mulleres  que 

titulan 

26 9 48 72,9% 

Homes (maio) Homes (xuño) Total  homes  

matriculados 

% Homes que 

titulan 

13 5 35 51,4% 
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Necesidades de apoio educativo, dun total de 21 alumnos/as atendidos, 15 son homes 

(71,4%) e 6 son mulleres (28,6%). 

En canto ás condutas contrarias á convivencia encontramos: 

Faltas conduta Homes Mulleres % Homes % Mulleres 

ESO 16 5 76,2% 23,8% 

BACH 6 0 100% 0% 

Na realización das actividades complementarias observamos que nas  competicións 

deportivas (fútbol, baloncesto...) e nas tecnolóxicas (robótica) a participación é 

practicamente masculina, as mulleres están máis presentes nas actividades artísticas. 

 

4. Obxectivos coeducativos desenvolvidos polo noso centro: 

Tanto no curso pasado (2019/20) como no actual o noso centro desenvolve os 

seguintes obxectivos coeducativos: 

Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

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

Respecto pola diversidade afectivo-sexual. 

 Prevención, detección e/ou intervención en casos de LGBTIfobia. 

 

5. Medidas concretas de actuación nos seguintes ámbitos: 

Para o curso 2019/20 (que quedou interrompido debido ao estado de alarma 

derivado da pandemia) como para o presente curso 2020/21 o noso centro acordou 

realizar as seguintes medidas de actuación co fin de impulsar os obxectivos 

coeducativos. Detallámolos segundo o ámbito de actuación.  
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5.1  Organización do centro: 

 Favorecer a representación dos homes e das mulleres nos órganos de decisión 

e representación para lograr unha representación máis equitativa. Con este 

obxectivo, decidimos  promover a participación das mulleres entre o alumnado 

e entre o profesorado na próxima convocatoria de eleccións ao Consello Escolar. 

Neste momento o alumnado feminino non está representado.     

 Nomear unha persoa responsable en materia de igualdade no Consello Escolar 

para participar no impulso do Plan de igualdade. Hai que recordar que durante 

o presente curso estamos pendentes de renovación deste Órgano no que non 

están todas as prazas ocupadas, tanto pola parte do alumnado como pola do 

profesorado e representantes de pais/nais.  De todos modos será proposto en 

próximas convocatorias o nomeamento dunha persoa responsable en materia 

de igualdade. 

 Nomear unha persoa coordinadora en materia de igualdade no centro para 

dirixir as accións enmarcadas no Plan de Igualdade. Podemos contar coa 

dispoñibilidade da profesora do departamento de Filosofía que imparte a 

materia de Igualdade de xénero en 2º ESO.   

 

 O Plan de Igualdade do centro será difundido entre os distintos axentes da 

comunidade educativa. Decidimos traballar co alumnado desde as titorías, con 

propostas de actividades do departamento de Orientación e publicitalo na 

páxina web do centro para que chegue tamén ás familias.    

 

 Promover o uso dunha linguaxe inclusiva e igualitaria na actividade do centro.  

 

 Colaborar con outras entidades na realización de actividades coeducativas, de 

sensibilización. Con este obxectivo, solicitarase no Concello a realización de 
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actividades propostas polo CIM (Centro de Información á Muller) e tamén 

coordinar algunha charla que ofrece a Garda Civil sobre estes temas. 

 

 Concretar cada curso actividades arredor das datas coeducativas do calendario 

escolar: 

_ 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero 

_ 8 de marzo, Día Internacional da Muller 

_ arredor das datas de celebración LGTBI 

 Promover a orientación laboral e profesional libre de estereotipos, poñendo o 

foco na incorporación aos itinerarios na ESO, ás modalidades no bacharelato e 

aos ciclos de formación profesional.  

 Promover a revisión do material didáctico con perspectiva de xénero, tendo en 

conta que se implanta unha nova lei educativa, LOMLOE, e polo tanto haberá 

que renovar os libros de texto e os materiais  cos que imos traballar.  

Con este obxectivo, decidimos:  

o promover a revisión das programacións cunha perspectiva de xénero. 

o promover entre o profesorado unha guía de identificación de 

estereotipos. 

 

 Seguir ofertando materias específicas de igualdade de xénero en vindeiros 

cursos escolares, á espera das que se contemplen nos novos currículos. 

 

 Participar en programas específicos de igualdade de xénero para traballar a 

coeducación desde o currículo. Unha posibilidade é solicitar en vindeiros 

cursos algún Plan Proxecta relacionado como por exemplo: 

“Rapazas emprendedoras nas TIC”, “Por 365 días de respecto e igualdade”,   

“Donas de si”, “Quérote+”... 

 



                                                                                   IES VIRXE DO MAR              
 

10 
 

 

5.2  Eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos 

valores e dos saberes: 

 Revisar as programacións didácticas desde unha perspectiva de xénero co fin 

de incluír: 

o as mulleres relevantes en cada ámbito do saber.  

o os saberes asociados tradicionalmente ás mulleres.  

o as desigualdades de xénero.  

o a conquista dos dereitos.  

o os fitos da historia da humanidade.  

 

 Promover un cambio a través de práctica docente co fin de producir o cambio 

cara á escola coeducativa. Para incidir nela, vaise promover: 

o A aprendizaxe cooperativa (fronte á competitiva) como oportunidade 

para o tratamento do conflito entre iguais, a negociación, a toma de 

decisións compartida e o respecto pola diversidade do grupo. 

o as actividades nas que se fomente o debate e o espírito crítico fronte ás 

desigualdades. 

o as actividades nas que se practica a comunicación positiva, asertiva, 

como estratexia para resolución pacífica de conflitos. 

o a aprendizaxe entre iguais, co fin de favorecer a convivencia, os espazos 

de confianza e os factores de protección dentro do grupo. 

o a aprendizaxe significativa co fin de coñecer os intereses, gustos, 

afeccións, realidades, problemas, etc. do alumnado. 

o a educación emocional co fin de favorecer a expresión das emocións e 

dos sentimentos.  

o a adopción de normas de funcionamento e compromisos dentro do 

grupo. 

o actividades nas que se practica a corresponsabilidade no coidado das 

persoas, dos espazos e do medio. 
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o Abordar temáticas educativamente pouco abordadas, preocupantes 

socialmente etc. (educación afectivo-sexual, diversidade LGTBI, 

adiccións...) co fin de favorecer a visibilidade dos problemas existentes 

entre o alumnado. 

 

 Revisar o material didáctico empregado na aula (valores, normas, 

representacións, selección dos contidos, dos personaxes, das imaxes, da 

linguaxe, da proposta de actividades).  

 

5.3  Xestión dos espazos, dos recursos e das oportunidades de 

realización vocacional de xeito inclusivo: 

 Difundir información sobre igualdade, violencia de xénero, diversidade LGTBI 

a través de carteis feitos polo alumnado e informar nos taboleiros no centro.  

 Promover lecturas coeducativas a través da biblioteca escolar.  

o ampliar os fondos da biblioteca con lecturas coeducativas a través do 

investimento que o centro recibe para tal fin. 

o crear un espazo na biblioteca para visibilizar a sección coeducativa. 

 Difundir contidos de actualidade para sensibilizar sobre a necesidade de 

avanzar cara á igualdade real e efectiva.  

 Xestionar as actividades complementarias, extraescolares e de lecer para 

favorecer a inclusión.  

 Incidir no bo uso dos espazos tecnolóxicos.  

o establecer normas de uso cooperativo entre mulleres e homes. 

o priorizar a sensibilización e prevención de problemas de convivencia, 

derivados do incumprimento da lei de protección de datos persoais, 

respecto da toma ou difusión de contidos que atenten contra a 

dignidade persoal (ex. contido sexual, vida sexual). 

 Promover a prevención ante a discriminación por razón de sexo, xénero ou 

orientación sexual dende o ámbito da orientación educativa e vocacional.  
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 Previr o acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidade de 

xénero do alumnado de ciclo na realización da fase de prácticas na empresa 

como parte da prevención de riscos laborais.  

o promover a participación do sexo menos representado nas actividades 

científico-tecnolóxicas, deportivas, artísticas, etc.  

 

5.4  Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia 

escolar: 

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

o establecer compromisos de aula/centro para o respecto entre iguais 

ante problemas de convivencia comúns. 

o sensibilizar ante o que se entende como bo trato co fin de dar unha 

pauta de conduta, sobre en casos de novas aprendizaxes vitais.  

 

6. Seguimento e avaliación. 

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.  
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ANEXO I.  PROPOSTAS PARA EDUCAR CON PERSPECTIVA DE XÉNERO 

Fuhem Educación+Ecosocial (2019) 

 OBXECTIVOS E CONTIDOS DO CURRÍCULO 

1.  Incorporar aos contidos referentes de mulleres e homes diversos, amosando especialmente aquelas persoas 
que transcenderon os mandatos de xénero en calquera dimensión dos seus proxectos vitais. 

2.  Darlle visibilidade á diversidade afectivo-sexual, ofrecendo referentes de persoas con identidade de xénero 
ou orientación sexual non-normativa, e recoñecer a diversidade familiar. 

3.  Analizar con espírito crítico os estereotipos e os roles de xénero, recoñecendo a súa arbitrariedade e a súa 
natureza cultural. 

4.  Revisar o currículo das materias relacionadas coas ciencias do medio para abordar a sexualidade humana de 
xeito integral, dando cabida á diversidade afectivo-sexual desde unha perspectiva de expresión emocional, 
benestar e coidado. 

5.  Aumentar a presenza de mulleres, e as súas achegas, en todas as áreas do currículo, ata amosar un número 
máis equilibrado de mulleres e homes. 

6.  Analizar de maneira crítica a menor presenza, pasada e presente, de mulleres na ciencia, na literatura, na 
política etc. 

7.  Identificar e corrixir o androcentrismo presente nas ciencias sociais e naturais, explorando outras 
perspectivas ou contidos tradicionalmente considerados periféricos. 

8.  Recoñecer e outorgar maior visibilidade ao feito de que os nosos corpos son sexuados, á diferenza sexual, 
que no caso das mulleres segue sendo pouco visible. 

9.  Incluír e poñer en valor os coñecementos e as habilidades relacionadas coa vida cotiá, especialmente aquelas 
relacionadas tradicionalmente coa experiencia vital das mulleres. 

10.  Convivencia democrática e apoderamento feminista. 

11.  Incorporar contidos sobre a historia da loita polos dereitos das mulleres e valorar o movemento feminista 
como motor de cambio social a favor da ampliación dos dereitos, coñecendo a súa achega na conquista dos 
dereitos doutros colectivos como a infancia, a clase obreira ou as persoas vítimas da escravitude. 

12.  Dar a coñecer persoas, organizacións e fitos relevantes do movemento polos dereitos do colectivo LGTBI. 

13.  Mellorar a comprensión e a caracterización da violencia de xénero nos seus distintos graos e formas. 

14.  Desvelar os mitos do amor romántico como vía de transmisión dos mandatos de xénero. 

15.  Desenvolver a capacidade para analizar a realidade de maneira crítica e desde unha perspectiva feminista. 

16.  Vincular a Educación Física de xeito máis decidido ao concepto de educación corporal, orientada ao gozo e 
desenvolvemento  integral do noso corpo, así como ao coidado e á convivencia. 
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 METODOLOXÍA E ORGANIZACIÓN DA AULA 

17.  Avanzar na creación de verdadeiras comunidades de aprendizaxe onde sexa posible unha aprendizaxe máis 
dialóxica e integradora da realidade, caracterizada pola súa diversidade. 

18.  Revisar e cuestionar as nosas expectativas respecto do rendemento académico e ás preferencias das mozas e 
dos mozos. 

19.  Observarnos e evitar dar unha resposta non equitativa ante as condutas disruptivas levadas a cabo por 
mulleres e homes na aula. 

20.  Ofrecer unha orientación profesional libre de estereotipos sexistas. 

21.  Promover unha distribución equitativa e non estereotipada de roles tanto no funcionamento xeral da clase 
coma en áreas específicas. 

22.  Observarnos e asegurarnos de dedicar unha atención equivalente en tempo e calidade a mozas e mozos. 

23.  Favorecer un maior protagonismo das nosas alumnas, outorgando centralidade equivalente ás súas 
reflexións, asegurándonos de dar xusto apoio ás súas propostas e animándoas a tomar o liderado. 

24.  Poñer atención e tratar de rebaixar os niveis de autoesixencia que manifestan algunhas mulleres, cuxos niveis 
de perfeccionismo e responsabilidade anticipan o fenómeno da “superwoman” e que por veces obstaculizan 
a súa participación e exposición pública. 

25.  Enriquecer o contido da Educación Física incorporando actividades máis aliñadas cos intereses, coas destrezas 
e coas experiencias das mulleres, á vez que se promoven valores tradicionalmente relacionados co feminino 
como o coidado, a cooperación ou a expresividade. 

26.  Favorecer o desenvolvemento da autonomía do noso alumnado, como vía para establecer relacións 
equilibradas de interdependencia con outras persoas. 

27.  Favorecer que cada persoa asuma a súa corresponsabilidade no coidado colectivo. 

28.  Promover a cooperación na aula e na xestión do grupo, sempre desde unha perspectiva de equidade de 
xénero. 

29.  Favorecer que mulleres e homes traballen conxuntamente, que se coñezan mellor e que aprendan a valorar 
tanto as súas diferenzas como as súas capacidades. 

30.  Favorecer o traballo en grupos de mulleres e grupos de homes con finalidade coeducativa. 

31.  Favorecer a participación de toda a comunidade educativa no desenvolvemento da coeducación no centro e 
na mellora da convivencia. 

 RELACIÓNS 

32.  Converternos en referentes da diversidade. 
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33.  Eliminar a presunción de heterosexualidade do noso trato co alumnado, contribuíndo sen querer á 
invisibilización das persoas con orientacións sexuais non-normativas e dificultando a súa aceptación. 

34.  Coidar o humor ofensivo, evitando facer chistes, mofa, parodias ou bromas sexistas ou que promovan 
estereotipos de xénero. 

35.  Evitar vitimizar ou relacionar o propio das mulleres con debilidade, dependencia ou inferioridade. 

36.  Revisar as nosas crenzas e actitudes con respecto á importancia outorgada ao aspecto físico e evitar 
transmitir mensaxes que reafirmen esa relevancia. 

37.  Valorar e fomentar actitudes e formas de relación que contribúan á sostibilidade da vida e do benestar 
persoal e comunitario. 

38.  Procurarnos coidados entre todas as persoas que compoñen a comunidade educativa. 

39.  Analizar e cuestionar o modelo de masculinidade tóxica, visibilizando e dando valor a novos modelos de 
masculinidade. 

40.  Construír co noso alumnado relacións de confianza e aceptación, nas que se poida expresar con liberdade e 
sentirse recoñecido, respectado e querido. 

41.  Promover o desenvolvemento de relacións interpersoais igualitarias, solidarias e democráticas. 

42.  Identificar e rexeitar de xeito explícito e consecuente, calquera forma e grao de violencia de xénero ou 
diversifóbica que se produza no centro. 

43.  Favorecer co noso alumnado o desenvolvemento de relacións baseadas no cariño, no respecto e no 
coñecemento de autoridade. 

 ESPAZOS 

44.  Crear espazos amables e inclusivos, que reflictan a diversidade. 

45.  Reservar un espazo seguro e cómodo no patio para as persoas que non queiran realizar actividades de 
movemento. 

46.  Asegurar a distribución equitativa e o aproveitamento por igual dos espazos de recreo e xogo por parte de 
todas as persoas. 

47.  Promover a corresponsabilidade no mantemento e na limpeza dos espazos comúns. 

48.  Promover a limpeza e o mantemento dos aseos, así como a seguridade de quen os usa, especialmente se son 
unisex. 

49.  Crear espazos acolledores, que favorezan a interacción, o coñecemento e a expresión das emocións. 

50.  Evitar as carreiras, os empurróns e os ruídos excesivos nos corredores, que sofren de xeito maioritario as 
nenas, o alumnado con necesidades especiais ou o de menor idade. 
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51.  Identificar e atender as necesidades de todos os membros da comunidade educativa. 

 LINGUAXE 

52.  Evitar empregar o singular para referirnos a un colectivo co fin de evitar esencialismos e a perpetuación de 
estereotipos. 

53.  Recoñecer a diversidade familiar nas comunicacións desde o labor titorial, así coma nas comunicacións do 
centro. 

54.  Rexeitar as agresións verbais ou as connotacións pexorativas relacionadas coa identidade de xénero ou a 
orientación sexual. 

55.  Evitar mensaxes nas que se manifeste unha menor valoración do propio das mulleres. 

56.  Evitar referirnos a unha muller pola súa relación cun home ou polo estado civil. 

57.  Incluír as mulleres no discurso, nomealas e facelas visibles como emisoras e receptoras da comunicación. 

58.  Empregar o feminino cando haxa unha maioría feminina na linguaxe oral, e falar en feminino (se é o caso). 

59.  Nomear as emocións e incluílas no discurso co fin de normalizalas. 

60.  Utilizar con propiedade e naturalidade o vocabulario propio do pensamento feminista ou relativo á 
diversidade afectivo-sexual. 

61.  Asumir a responsabilidade do noso discurso e recoñecernos na comunicación. 

 MATERIAIS DIDÁCTICOS 

62.  Amosar a diversidade do ser humano e as súas relacións nas imaxes de libros, vídeos, carteis etc. 

63.  Crear e seleccionar logos, iconas ou sinalizacións que recoñezan a diversidade. 

64.  Ofrecer xoguetes e materiais educativos sen distinción. 

65.  Amosar mulleres como figuras de autoridade pública. 

66.  Promover o protagonismo e a centralidade das mulleres reais ou como personaxes en imaxes e relatos. 

67.  Darlle visibilidade ás mulleres como autoras e artistas. 

68.  Amosar imaxes, ou incluír como personaxes, mulleres e homes en actividades, actitudes ou ámbitos non 
estereotipados. 

69.  Amosar formas de organización e toma de decisións máis participativas e non xerárquicas. 

70.  Amosar imaxes, historias e testemuños inspiradores de mulleres apoderadas. 

71.  Evitar nas imaxes a esencialización ou idealización do corpo, especialmente o das mulleres. 
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ANEXO II.  PROPOSTA DE ENQUISA PARA VALORAR OS INDICADORES 

COEDUCATIVOS NO CENTRO 

 

Indicadores coeducativos 

1.  Realízanse actividades dirixidas a todo o alumnado do centro o 25 de novembro (Día Intern. contra a Violencia de 

Xénero).i 

2.  Realízanse actividades dirixidas a todo o alumnado do centro o 8 de marzo (Día Internacional da Muller). 

3.  Realízanse actividades dirixidas a todo o alumnado do centro para fomentar o respecto pola diversidade afectivo-

sexual. 

4.  No Plan de Acción Titorial, figuran accións concretas para fomentar a igualdade de oportunidades entre homes e 

mulleres. 

5.  No Plan de Acción Titorial, figuran accións concretas para a prevención da violencia de xénero e lgbtifobia. 

6.  Realízanse accións concretas con todo o alumnado para o fomento da igualdade de oportunidades entre homes e 

mulleres. 

7.  Realízanse accións concretas dirixidas a todo o alumnado para a prevención da violencia de xénero. 

8.  Realízanse accións concretas dirixidas a todo o alumnado para a prevención da lgbtifobia. 

9.  O centro promove unha educación afectiva e sexual integral para todo o alumnado. 

10.  O centro promove unha orientación laboral e profesional libre de estereotipos de xénero. 

11.  O centro utiliza unha linguaxe coeducativa nos documentos de centro. 

12.  O Consello Escolar do centro ten nomeada unha persoa como responsable en materia de igualdade. 

13.  O centro ten un Plan coeducativo/de igualdade. 

14.  O centro aplica os pautas de actuación para previr e abordar as condutas contrarias á convivencia por razón de 

xénero. 

15.  O centro ten un equipo docente que se ocupa de coordinar as accións coeducativas. 

16.  O centro ofrece oportunidades para a participación activa e organizada do alumnado en actividades coeducativas. 

17.  O centro promove de xeito activo a revisión coeducativa das programacións didácticas dos departamentos. 

18.  O centro promove o uso de materiais didácticos coeducativos. 

19.  O centro procura a paridade nas accións de representación do profesorado. 

20.  O centro promove a paridade nas accións de participación e representación entre o alumnado. 

21.  O centro promove o uso pedagóxico de produtos culturais non sexistas no labor docente. 
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22.  O centro promove o uso de produtos culturais non sexistas nas actividades complementarias e extraescolares. 

23.  O centro ofrece a materia de Igualdade de Xénero en 1º ou 2º da ESO. 

24.  O centro ofrece a materia de Coeducación para o Século XXI en 1º de bacharelato. 

25.  O centro ofrece algunha outra materia de promoción da igualdade de xénero ou para a prevención da violencia 

machista. 

26.  O centro participa en programas educativos que promoven a coeducación. 

27.  O centro ten financiamento extraordinario para promover a coeducación. 

28.  O centro promove a participación non sexista en actividades deportivas. 

29.  O centro colabora con outras entidades (CIM, Servizos Sociais, Deputación) para impartir actividades de 

sensibilización. 

30.  O centro promove a participación do alumnado en concursos de sensibilización coeducativa. 

31.  A biblioteca escolar dispón dunha sección sobre igualdade/coeducación/feminismo. 

32.  O centro promove as lecturas coeducativas nas actividades de promoción do hábito lector. 

33.  O centro xestiona o uso do patio para facelo coeducativo. 

34.  O centro promove accións de intervención social co alumnado como modo de sensibilización contra a violencia 

machista. 

35.  O centro difunde información sobre campañas coeducativas institucionais ou doutras entidades. 

36.  O centro dispón dun taboleiro de novas ou difunde información sobre igualdade/violencia de xénero/LGTBI. 
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