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1. XUSTIFICACIÓN DO PLAN. 
A igualdade de toda a cidadanía ante a lei é un principio promulgado tanto pola               
Constitución Española como por toda a normativa europea. Mais a igualdade de            
dereitos entre homes e mulleres e a non discriminación por razóns de identidade de              
xénero ou orientación afectivo-sexual non están plenamente acadadas na nosa          
sociedade, e tampouco no sistema educativo. 
 
Traballar cara un sistema educativo igualitario vai moito máis aló de incluír a             
algunhas mulleres nas programacións das materias ou conmemorar o 25 de           
novembro e o 8 de marzo. Trátase dunha tarefa complexa, que require accións a              
curto, medio e longo prazo e que abrangue a moitos ámbitos do proceso educativo:              
o curricular, o da convivencia, o das interaccións sociais entre alumnado,           
profesorado e familias entre outros. Por isto, o obxectivo fundamental que debemos            
marcarnos é mover ao conxunto da comunidade educativa a reflexionar sobre os            
prexuízos nos que todos e todas fomos enculturadas e que se seguen transmitindo             
a través da familia, os medios de comunicación, etc. Estes prexuízos constitúen a             
base de condutas discriminatorias que poden culminar en situacións de violencia de            
xénero, acoso escolar homofóbico e delitos de odio. Por tanto é fundamental            
deseñar actividades que expoñan a profesorado e alumnado aos devanditos          
prexuízos co obxectivo de que adquiran un maior coñecemento e concienciación           
sobre a igualdade de xénero e respecten a diversidade afectivo-sexual, a           
diversidade familiar e as diversas identidades de xénero. 
 
A defensa da igualdade de dereitos entre homes e mulleres parte do principio de              
que as mulleres, como cidadás, deben ser tan libres coma os homes á hora de               
decidir e exercer papeis sociais e políticos. Considérase, por tanto, que camiñar            
cara un sistema educativo igualitario é condición necesaria para que as           
potencialidades individuais de mulleres e homes poidan estimularse e         
desenvolverse. Pero ter o mesmo valor e os mesmos dereitos non implica que teñan              
a mesma identidade nin que sexan uniformes, a igualdade admite diferenzas, pero            
non desigualdades. 
 
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 no asentamento deste principio desde os primeiros niveis de          
escolarización. 
 
No Proxecto Educativo de centro contemplaranse medidas para promover a          
igualdade de xénero xa que os Proxectos Educativos deben potenciar a igualdade            
de oportunidades entre nenos e nenas, entre os e as adolescentes, sexa cal sexa a               
súa condición. A finalidade destes proxectos é educar en igualdade, erradicar           
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estereotipos e discriminacións por razóns de sexo, de identidade de xénero ou de             
orientación afectivo-sexual, e previr as súas consecuencias. 
É a nosa obriga evitar a reprodución de estereotipos sexistas, a invisibilidade das             
mulleres e do colectivo LGBTI, a presunción de heterosexualidade na comunidade           
educativa e a discriminación por razóns de identidade de xénero ou orientación            
afectivo-sexual. Non podemos seguir permitindo unha orientación profesional        
segregadora, que existan diferenzas no uso de espazos, tempos e palabras, a            
normalización das agresións dos máis fortes contra as e os máis débiles,            
xustificadas nos estereotipos sexistas e homofóbicos e a prevalencia do masculino           
nos libros de texto e materiais curriculares. Faise necesaria a aplicación de medidas             
individuais e colectivas encamiñadas a promover a igualdade de oportunidades e           
traballar para conseguir un centro coeducativo. Estas medidas serán canalizadas          
pola coordinadora do Plan de Igualdade, á que tamén lle corresponde: 
 
▪ Velar pola igualdade entre homes e mulleres no centro. 
▪ Promover o libre desenvolvemento da personalidade do alumnado. 
▪ Impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real entre homes e            
mulleres. 
▪ Promover e impulsar medidas educativas que fomenten o respecto pola           
diversidade afectivo-sexual, familiar e de identidade de xénero. 
 

2. BASES LEGAIS 
 
A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, de Mellora da Calidade da Educación              
contempla 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 ao máximo as súas            
potencialidades. 
 
O artigo 1.l establece que o sistema educativo debe favorecer o desenvolvemento            
na escola dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres,             
así como a prevención da violencia de xénero. 
 
No artigo 17, que especifica os obxectivos da Educación Primaria, o seu apartado d              
establece que un deles é Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e             
as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e              
mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade.  
 
Outro obxectivo, neste caso para a Educación Secundaria Obrigatoria, atópase          
contemplado no Artigo 23.c: Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade              
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de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan           
discriminación entre homes e mulleres. 
 
Tamén os obxectivos do bacharelato sinalan a importancia da educación en           
igualidade: Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes           
e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a            
igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidade (Artigo 33.c) 
 
Nos obxectivos da formación profesional podemos atopar o artigo 40.e [..] Fomentar            
a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres para acceder a unha             
formación que permita todo tipo de oportunidades profesionais e o exercicio das            
mesmas. 
No Artigo 66.3.g contémplase Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais,           
familiares e sociais. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades           
entre homes e mulleres, así como analizar e valorar criticamente as desigualdades            
entre eles. 
 
No Artigo 78, sobre normas de organización, funcionamento e convivencia: Aquelas           
condutas que atenten 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 unha orixe racial,            
étnica, relixiosa, de crenzas ou de discapacidade, ou que se realicen contra o             
alumnado máis vulnerable polas súas características persoais, sociais ou educativas          
terán a cualificación de falta moi grave e levarán asociada como medida correctora             
a expulsión, temporal ou definitiva, do centro. 
 
No 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.  
 
No Capítulo III, sección primeira, o 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 127.g: Promover medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro,            
a igualdade entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos entre todos              
os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 
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3. ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN RESPECTO Á        
IGUALDADE DE XÉNERO, A VIOLENCIA DE XÉNERO E A         
LGTBIFOBIA 

Non dispoñemos de datos obxectivos da situación no centro, polo que no presente             
Plan sinálanse vías para obter dita información e, cando se conte con datos reais,              
modificar as medidas propostas de ser necesario. Ditas actividades de diagnóstico           
son:  

- Realizar un breve cuestionario para coñecer o grao de machismo no centro, o             
grao de respecto polas persoas LGBTI e a percepción da diversidade           
afectivo-sexual, familiar e de xénero. 

- Analizar a porcentaxe de alumnas e alumnos que despois da ESO optan por             
Bacharelato ou Ciclos Formativos de Grao Medio, e, dentro deles, a           
modalidade de bacharelato ou as familias profesionais elixidas. Tamén outros          
datos como o número de nais e pais no Consello Escolar ou nas reunións de               
titoría, o número de profesoras e profesores nos órganos de coordinación,           
delegadas e delegados de aula, etc. Tamén outros datos como a porcentaxe            
de nais e pais que teñen instalada a aplicación AbalarMóbil. 

- Analizar a documentación do centro (Proxecto Educativo, Plan de         
Convivencia, Normas de Organización e Funcionamento, Plan de Acción         
Titorial) para verificar se se fai referencia á atención á diversidade           
afectivo-sexual, de xénero, familiar e de loita contra a homofobia e a            
transfobia. 

4. FINALIDADES DO PLAN 
a) Facer visible e recoñecer a contribución das mulleres nas distintas facetas da             
historia, a ciencia, a política, a arte, a cultura, e o desenvolvemento da sociedade. 
 
b) Facer unha análise do funcionamento do centro desde o punto de vista do xénero               
e da diversidade afectivo-sexual e familiar. 
 
c) Motivar ao alumnado para que adquira a formación adecuada para fomentar a             
súa autonomía persoal e os coñecementos e habilidades para compartir          
responsabilidades domésticas, familiares e de coidado, e contribuír a eliminar          
comportamentos e actitudes sexistas. 
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d) Incorporar a aprendizaxe de métodos non violentos para a resolución de conflitos             
e de modelos de convivencia baseados no respecto á diversidade e no respecto á              
igualdade de mulleres e homes. 
 
e) Fomentar unha elección académica e profesional libre de estereotipos de xénero. 
 
f) Fomentar no profesorado a posta en práctica de actuacións ou proxectos de             
igualdade e de respecto á diversidade familiar e afectivo-sexual. 
 
g) Promover o respecto á libre orientación sexual e a identidade de xénero e o               
rexeitamento a todo tipo de violencia ou agresión sexual. 
 
h) Promover o uso da linguaxe inclusiva en todos os ámbitos educativos e por parte               
de toda a comunidade educativa que contribúa á visibilización das mulleres na            
linguaxe. 
 
i) Espertar o espírito crítico do alumnado sobre os estereotipos de xénero e de              
orientación afectivo-sexual que nos chegan a partir dos produtos culturais como a            
publicidade, os vídeo clips, os videoxogos e o cinema. 
 
l) Promover entre os alumnos un novo modelo de masculinidade, afastado do            
tradicional -que continúa a ser no que no que se socializan a maioría dos mozos,               
predominante nos medios de comunicación, nas relacións entre iguais e tamén na            
escola-. 
 
 

5. OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN DE IGUALDADE 

5.1. Obxectivos para a promoción da igualdade de oportunidades entre          
mulleres e homes 

- Proporcionar ao alumnado, especialmente ás alumnas, experiencias diarias,         
escolares, extraescolares e en todo o ámbito da vida social e cultural da             
importancia das achegas sociais, culturais, políticas, científicas etc. das mulleres,          
que seguen a estar invisibilizadas nos contidos educativos. 

- Proporcionar ao alumnado, especialmente aos alumnos, referentes de homes          
que se distinguiron e se distinguen por ter comportamentos públicos e privados            
afastados da masculinidade tradicional. 
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- Promover a aceptación, o respecto e a valoración das características das outras             
persoas sen deixarse influír por ningún tipo de actitude discriminatoria en relación            
co sexo, coa orientación sexual e coa identidade de xénero. 

- Participar de forma igualitaria, construtiva e solidaria na realización de xogos,            
actividades grupais, situacións de comunicación e no reparto de         
responsabilidades e tarefas, rexeitando a división do traballo e de funcións por            
razón de xénero. 

- Colaborar na construción e no desenvolvemento dunha sociedade e dunhas           
relacións interpersoais baseadas no recoñecemento e respecto da        
individualidade, da singularidade e dos dereitos de toda persoa. 

- Exemplificar no noso traballo diario unha actitude coeducadora e libre de            
estereotipos de xénero.  

- Analizar os posibles desequilibrios en canto á participación das mulleres           
(profesoras e alumnas) nos órganos do centro.  

- Analizar e revisar desde unha perspectiva crítica os materiais didácticos           
existentes no centro, para detectar e corrixir, de ser necesario, estereotipos           
sexistas ou discriminatorios.  

- Establecer medidas efectivas para facilitar a utilización igualitaria de          
espazos no recreo por parte de rapazas e rapaces.  

- Empoderar e aumentar a autoestima das alumnas na nosa comunidade           
educativa.  

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

- Fomentar a existencia no centro dun equipo de igualdade que desenvolva            
actividades de difusión, sensibilización e reivindicación sobre a igualdade         
de xénero.  

 
- Adoptar medidas para eliminar o uso sexista da linguaxe e promover            
unha imaxe pública e privada de mulleres e homes baseada na igualdade e             
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no respecto.  

5.2. Obxectivos para a prevención, detección e intervención en         
casos de violencia de xénero 

- Promover prácticas coeducativas que procuren superar as tradicionais relacións           
de dominación e dependencia da muller respecto ao home e que permitan            
avanzar cara á igualdade.  

- Fomentar a corresponsabilidade coa repartición equilibrada de cargos e tarefas           
tanto laborais como domésticas. 

- Implicar aos pais e nais nas tarefas coeducativas e no respecto á diversidade              
afectivo-sexual e familiar. 

- Promover que os profesores sexan para o alumnado un modelo de            
masculinidade afastada do tradicional, que expresen as súas emocións diante do           
alumnado e fuxan de actitudes de imposición de normas, optando sempre que            
sexa posible polo diálogo.  

- Desenvolver e traballar un novo modelo de masculinidade co alumnado que            
minimice o uso da violencia verbal ou física para conseguir os propios obxectivos. 

- Traballar de xeito transversal en todas as materias a prevención da violencia de              
xénero, propiciando o coñecemento por parte do alumnado de conceptos como           
violencia estrutural, violencia psicolóxica, económica, obstétrica, etc. 

5.3. Obxectivos para a promoción do respecto pola diversidade         
afectivo-sexual. 

- Concienciar á comunidade educativa no uso da linguaxe non heterosexista que            
presupoña a heterosexualidade e o xénero, para que todas as persoas se sintan             
recoñecidas de forma positiva. 

- Incorporar unha concepción de familia ampla e diversa, en consonancia coa rica             
diversidade de estruturas familiares presentes na sociedade (familias        
homoparentais o lesboparentais, familias monoparentais, adoptivas, multiétnicas,       
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multirraciais, transnacionais ou calquera outra das moitas formas de familia que           
están presentes na nosa contorna). 

- Introducir de maneira expresa a educación na diversidade afectivo-sexual, de           
xénero e familiar e a loita contra o machismo e a homofobia nos documentos              
oficiais de centro, empezando polo Proxecto Educativo, o Plan de Convivencia,as           
Normas de Organización e Funcionamento e o Plan de Acción Titorial. 

- Coñecer e intervir nas posibles situacións problemáticas que dan orixe a            
discriminación por razóns de xénero e/ou orientación sexual.  

- Promover a visibilidade e a organización do alumnado non heterosexual ou            
cisxénero, convertindo o centro nun espazo seguro no que teñan a liberdade de             
manifestarse tal e como son e facilitando espazos e medios materiais no caso de              
que desexen constituírse en asociación ou grupo formal.  

- Realizar actuacións de información e sensibilización sobre diversidade sexual e           
de xénero dirixidas ao alumnado, con especial atención ao recoñecemento e           
normalización da realidade transexual, incluíndo actividades de       
autocoñecemento. 

5.4. Obxectivos relacionados coa prevención, detección e intervención        
en casos de LGBTIfobia. 

- Non se realizarán no centro actuacións diferenciadas por sexo, e se por algunha              
causa concreta e plenamente xustificada esta diferenciación fose necesaria,         
terase sempre en conta a identidade de xénero manifestada coa que o alumnado             
se sinta identificado. 

- Fomentar que se teña en conta na instrución de procedementos por condutas             
contrarias á convivencia de carácter leve ou grave a agravante de homofobia,            
transfobia ou racismo. 

- Intervir de xeito inmediato ante calquera insulto ou descalificación homófoba,           
fágase contra alumnado homosexual ou non.  
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6. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

6.1.  Obxectivos respecto ao alumnado: 
- Promover a reflexión do alumnado sobre o prexuízo e a inxustiza que supón             

tanto para os homes como para as mulleres a asignación de roles por             
cuestión de xénero.  

- Favorecer e promover o respecto á libre orientación afectivo-sexual e a           
identidade de xénero. 

- Fomentar unha actitude activa de rexeitamento a todo tipo de acoso           
machista e homofóbico, de non participación en situacións de acoso, de           
apoio e defensa das persoas violentadas e de comunicación a calquera           
membro do persoal docente, ao seu titor ou titora, ao departamento de            
orientación ou ao equipo directivo de situacións de violencia verbal o física,            
agresión sexual, acoso escolar por razón de xénero ou orientación sexual e            
accións de odio. 

- Propiciar a reflexión sobre as situacións estereotipadas e discriminatorias que          
son manifestas nos medios de comunicación, especialmente na televisión e          
nas publicacións escritas orientadas cara as mozas e os mozos. 

- Promover a toma de conciencia por parte dos alumnos das consecuencias           
negativas que o modelo tradicional de masculinidade ten sobre eles, e           
procurar que coñezan modelos alternativos. 

- Promover unha orientación académica e profesional libre de estereotipos de          
xénero, especialmente en relación cos ciclos formativos que se imparten no           
noso centro.  

 

6.2. Obxectivos cara o profesorado: 
 

- Establecer unhas pautas de actuación comúns de apoio á igualdade de           
xénero e a promover un centro coeducativo e respectuoso coa diversidade           
afectivo-sexual, de xénero e familiar. 

- Reflexionar sobre a nosa práctica e os nosos prexuízos, mitos ou falsas            
crenzas baseadas no sexismo e na homofobia, presentes na nosa propia           
educación, que poidan influír no noso alumnado, e que poidan ser           
modificadas. 

- Eliminar a presunción de heterosexualidade das persoas que compoñen a          
comunidade educativa e das familias. 

- Contribuír a facer do noso lugar de traballo un espazo seguro para as             
persoas LGBTI, visibilizando o rexeitamento de toda discriminación por         
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motivos de orientación afectivo-sexual, diversidade familiar e identidade de         
xénero. 

- Responder inmediatamente aos comentarios, chistes e burlas sexistas ou         
homófobas feitas polo alumnado ou polo persoal do centro, estean dirixidos           
ou non a mulleres ou a persoas LGBTI presentes. O silencio e a pasividade              
reforzan os comportamentos e actitudes de acoso machista, homófobico e          
transfóbico. 

- Fomentar a participación e a paridade na composición equilibrada dos          
órganos de representación e decisión. 

 

6.3. Obxectivos en relación coas familias: 
 

- Propiciar a reflexión nas familias sobre a importancia da igualdade de xénero,            
a liberdade na elección da identidade de xénero a libre orientación           
afectivo-sexual. 

- Fomentar o reparto xusto e equilibrado das tarefas domésticas entre os           
diferentes membros da familia. 

- Promover o respecto pola libre elección vocacional das súas fillas e fillos. 
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7. CONTIDOS. 

• Educación emocional en igualdade.  

• Uso non sexista da linguaxe, a nivel escrito e oral.  

• Os mitos do amor romántico.  

• Diversidade afectivo-sexual.  

• Visibilización das mulleres nos distintos campos do saber.  

• Empoderamento das mulleres.  

• Análise dos estereotipos de xénero, tanto na publicidade, televisión, música, como            
nos espazos do centro educativo e fóra del.  

• Uso e reparto dos espazos do centro.  

• Corresponsabilidade nas tarefas domésticas.  

• Análise dos libros de texto e materiais escolares.  

• O feminismo.  

• Escaleira de violencia machista na adolescencia.  

• Resolución pacífica dos conflitos (escoita activa e asertividade)  

• Redes sociais: axentes de igualdade e ciberdelictos de xénero.  

• Prevención das violencias machistas. 

• Análise crítica do modelo tradicional de masculinidade 

• Novos modelos de masculinidade 

8. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN NOS DIFERENTES       
ÁMBITOS. 

8.1. Organización do centro. 
Establecer medidas de igualdade e de atención a diversidade afectivo-sexual,          
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de xénero e familiar nos documentos de organización do centro: Proxecto           
Educativo do Centro, Normas de Organización e Funcionamento, Plan de          
Convivencia e Plan de AcciónTitorial. 

Fomentar a paridade na elección de alumnado delegado, mediante o          
recordatorio por parte do profesorado titor antes de dita elección da igualdade            
de capacidade das rapazas e os rapaces para exercer dita función.  

Intentar lograr a paridade nos órganos de dirección do centro e nas xefaturas             
dos departamentos didácticos. 

Instalar un taboleiro que recolla información de interese sobre a igualdade de            
xénero e a diversidade afectivo-sexual, de xénero e familiar. 

Favorecer un uso da linguaxe non sexista nin heterosexista: 

o Usar a linguaxe inclusiva no centro e na aula, na medida do             
posible. 

o Revisaranse e modificaranse, se procede, todos os documentos do          
centro, para incorporar unha linguaxe non sexista nin que presupoña a           
heterosexualidade da comunidade educativa nin das familias. 

o Revisión da linguaxe utilizada nos libros e outros textos de uso            
didáctico, sinalando o machismo e a LGBTIfobia onde os haxa. 

Promover a creación dun Comité Escolar da Diversidade que conte coa           
presenza e representación de todos os colectivos da comunidade educativa. 
Fomentar a presenza de referentes positivos de diversidade afectivo-sexual,         
familiar e de xénero no centro educativo, apoiando a visibilidade da           
comunidade LGBTI entre o profesorado e alumnado se o considera          
pertinente, podendo así convertirse nun referente próximo para toda a          
comunidade educativa. 

 

8.2. Plan de Acción Titorial 

Nos distintos niveis da ESO e nas horas de titoría, traballarase a educación              
emocional en igualdade, descubrindo como as emocións gobernan as nosas vidas e            
a importancia de saber xestionalas.  
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8.3. Materias específicas 
Promover que no centro se impartan as materias de Igualdade de Xénero (1º ou 2º               
de ESO e de Coeducación en 1º de Bacharelato), desde as que se traballarán todos               
os contidos expostos anteriormente, desenvolvendo algún destes mediante        
actividades específicas ou en accións deseñadas a nivel colectivo.  

8.4. Currículo das distintas materias 
Case todos os departamentos didácticos do centro inclúen nas súas programacións           
unidades didácticas onde se visibiliza o labor da mulleres nos distintos ámbitos do             
coñecemento, así como contidos vinculados aos mitos do amor romántico ou á            
historia do feminismo. Promoverase que aqueles que non o fan inclúan este tipo de              
contidos. 
 

8.5. Biblioteca escolar 
 
Organización dunha xincana literaria anual sobre mulleres dentro do programa de           
Titoría entre Iguais. 
Creación dun “recuncho lila” na biblioteca coa dotación de libros relacionados co            
feminismo dispoñibles nela. 

8.6. Semana da diversidade 

Celebración dunha semana na que se programen distintas actividades que          
acheguen ao alumnado ás diversidades sociais, psicolóxicas, afectivo-sexuais, etc.  

8.7. Equipo de Igualdade (EQUA) 
 
Vén funcionando dende o curso 2018-2019. Está composto por alumnas e alumnos            
de todas as etapas, pero fundamentalmente da ESO, que desenvolven diversas           
actividades de concienciación e difusión da importancia da igualdade de xénero.  

8.8. Clube de lectura Letras Lilas 

En marcha dende o curso 2018-2019, nel propóñense ao alumnado obras que            
formen o alumnado en materia de igualdade, tanto novelas como textos de            
divulgación e ensaios feministas. 
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8.9. Programación de actividades complementarias e extraescolares 

O departamento de orientación e a vicedirección do centro programarán todos os            
anos diversas actividades (Obradoiros, conferencias, teatro) que xiren arredor da          
igualdade de xénero, o respecto pola diversidade afectivo-sexual e a prevención das            
violencias machistas.  

8.10. Conmemoración de datas sinaladas 
 
Promoverase a implicación dos departamentos do centro na organización dos días           
internacionais máis relevantes en relación coa igualdade, tales como o Día           
Internacional para a Eliminación da Violencia de Xénero (25 de novembro), o Día             
Internacional da Muller (8 de marzo), e o Día Internacional contra a Homofobia,             
Bifobia e Transfobia (17 de maio) entre outros.  
 

8.11. Escolla de libros de texto e outros materiais curriculares. 
Propóñense as seguintes pautas para que os departamentos seleccionen os seus           
libros de texto tendo en conta a perspectiva de xénero:  
 

- Uso dunha linguaxe inclusiva. 

- As imaxes representan a diversidade da nosa sociedade e non dan unha             
imaxe estereotipada das profesións, ocupacións e intereses das persoas.  

- Presenza de varóns se se tratan temas relacionados co coidado e o             
afecto (de persoas e/ou labores domésticos). 

- Presenza de mulleres cando se tratan temas científicos, tecnolóxicos,          
históricos, deportivos ou de iniciativa persoal e éxito profesional. 

- Protagonismo equilibrado de mulleres e varóns nos diferentes temas que           
se traten, se aparecen referentes de mulleres con autoridade social ou           
política e de homes que sexan referentes dunha masculinidade non          
tradicional.  

 

8.12. Orientación Vocacional inclusiva e coeducativa. 

En todas as actividades de orientación académica e profesional terase en conta a             
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perspectiva de xénero, incidindo nas capacidades tanto de homes como de mulleres            
para exercer as distintas profesións e estudos. A escolla de exemplos neste tipo de              
actividades deberán rachar cos estereotipos de xénero, falando de rapazas en           
profesións tradicionalmente masculinas e viceversa. 
 

8.13. Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia         
escolar. 
 
Promoverase a inclusión da perspectiva de xénero nos cursos de formación do            
Equipo de Mediación do centro, no programa de titoría entre iguais. Desglosaranse            
por sexos os datos de convivencia (número de faltas leves e graves) coa fin de               
poder abordalos e tratar de darlles solución con perspectiva de xénero.  
 

8.14. Colaboración con outras institucións. 
 
A coordinadora de Igualdade no Consello Escolar manterá unha relación estreita co            
CIM (Centro de Información ás Mulleres) do Concello de Negreira e con calquera             
outra institución pública que fomente a igualdade entre mulleres e homes e a non              
discriminación por razón de xénero ou orientación afectivo-sexual. Nomeadamente         
vense traballando dende hai anos coa Asamblea de Cooperación pola Paz, que            
desenvolve diferentes actividades no noso centro tales como: Formación dos          
equipos de igualdade e mediación, axuda na organización do 25 de novembro e o 8               
de marzo, obradoiros e sesións de teatro nas titorías, etc.  
 
A colaboración co Concello e co resto de institucións locais reflíctese tamén na             
presenza da coordinadora de igualdade na Mesa Contra a Violencia de Xénero do             
Concello de Negreira, que se celebra de xeito semestral e na que se inclúen              
representantes dos corpos de seguridade, os servizos sociais, os centros educativos           
de Negreira e o CIM. Ademais hai varios anos que o centro e en concreto o equipo                 
de igualdade EQUA colaboran co CIM no acto de entrega do premio 8 de marzo que                
homenaxea cada ano a unha muller destacada da vila, e membros de EQUA             
participan como voluntarias na Andaina Contra a Violencia de Xénero polo 25 de             
novembro.  

8.15. Formación do Profesorado 
 
Promoverase a formación contínua do profesorado no eido da igualdade,          
fomentando a súa participación en congresos, cursos, seminarios, etc. e contando,           
sempre que sexa posible, cun Grupo de Traballo ou Seminario sobre igualdade            
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dentro do Plan de Formación Permanente do Profesorado.  

9. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN. 

A avaliación terá carácter continuo e valoraremos se os obxectivos propostos en            
cada actividade se acadaron ou non mediante enquisas ás persoas destinatarias          
(polo xeral o alumnado). 

Avaliarase a participación activa de toda a comunidade educativa. 

Asímesmo valorarase a coordinación entre o profesorado e a pertinencia percibida           
polos docentes das actividades programadas mediante cuestionarios ou        
entrevistas informais. 

Elaboraremos unha memoria final anual do Plan de Igualdade que se incluirá            
como anexo na memoria do Departamento de Orientación, onde se recollerá o            
grao de consecución dos obxectivos marcados. Tamén é necesario facer unha           
avaliación a longo prazo para valorar en que medida o alumnado foi interiorizando             
os conceptos traballados, facendo unha enquisa ou entrevistas aos tres ou catro            
anos da implementación do presente plan. 

Os instrumentos empregados serán: a observación directa, a enquisa inicial, os           
cuestionarios finais de cada actividade coa fin de valorar o grao de consecución,             
as entrevistas co profesorado e coas familias, etc. 
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