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1. INTRODUCIÓN

Elaborar un Plan de Igualdade nun centro educativo é unha tarefa complexa, que

abarca moitos ámbitos e aspectos distintos. Pero o obxectivo fundamental que,

entendemos, debemos marcarnos, é o de mover ao alumnado para reflexionar sobre

os valores nos que están a ser educados a través da súa contorna, a familia, os

medios de comunicación, etc. e sobre todo deseñar actividades que consigan que o

alumnado se expoña estes valores e que modifique as súas condutas.

A Educación para a Igualdade convértese nun reto do noso sistema educativo,

debido a que homes e mulleres vivimos durante séculos nun contexto marcado por

unha xerarquía de xénero imposta. No noso centro queremos achegar o noso granito

de area e tratar de cambiar algunhas condutas sexistas propias da nosa herdanza

social e imprimir nas novas xeracións hábitos e condutas propias de persoas

educadas na liberdade e no respecto mutuo.

Unha educación que se base na Igualdade de dereitos e oportunidades debe

fomentar non só mellores oportunidades de traballo e formación a través de plans de

desenvolvemento, senón tamén un cambio cultural en todas as súas dimensións

impulsará a adquisición de actitudes nun proceso educativo, que prepare a alumnas e

alumnos para vivir un progresivo desenvolvemento persoal, e para colaborar na

evolución humana dunha sociedade construída con criterios de corresponsabilidade.

Polo tanto e coa finalidade de dar cumprimento ao establecido na lexislación

vixente en materia de igualdade, o centro adoptará as medidas conducentes para lles

proporcionar tanto ás alumnas como os alumnos, unha educación para a igualdade

baseada 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 polıticas 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.
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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.

2. CONTEXTUALIZACIÓN NORMATIVA

• I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016

2020, para desenvolver o principio de igualdade de oportunidades e a prevención da

violencia de xénero

• 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 o acervo de

coñecementos, ası como 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, ası como a valoración

crıtica das desigualdades, de forma que sirvan para superar os comportamentos

sexistas. O artigo 1 desta lei establece como principio da educación “o

desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre

homes e mulleres, ası ́ como a prevención da violencia de xénero”. E 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”.

• Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade de mulleres e homes.
Artigos 23 e 24

• 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. Artigos 17, 18, 19.

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de

Galicia establece o obxectivo da igualdade entre mulleres e homes na sociedade
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como finalidade primordial dos distintos niveis educativos, incluíndo tamén diversas

referencias nos contidos concretos dos currículos.

• Abril 2016. Protocolo Igualdade de xénero.

• Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento integral

da violencia de xénero. Capítulo III do Título I, medidas encamiñadas á formación e

prevención da violencia de xénero.

• Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de

lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. Capítulo V. Artigos

22-26.

• 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 no que se contempla a integración do principio de igualdade entre

mulleres e homes.

Seguindo a Instrucción 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 proponse a Eva Pousa Quelle como responsable en materia de igualdade

no Consello Escolar. Nese mesmo ano académico realizou o curso Conmemorando a

igualdade todo o ano no Centro de Formación e Recursos do Profesorado de Ourense

e participou nas seguintes actividades formativas relacionadas coa materia que nos

ocupa neste plan:

• Xornadas: Prevención da violencia de xénero desde a escola o 23 de

novembro

• Xornadas: Convivencia escolar o 13 e 14 decembro

• Curso en rede: Formación inicial en igualdade do 11 de novembro ó 9 de

decembro.

3. ANÁLISE DA SITUACIÓN DO CENTRO EN RELACIÓN COA IGUALDADE

DE XÉNERO, COA VIOLENCIA DE XÉNERO E COA LGBTIFOBIA.

Partimos da base de que o Colexio plurilingüe Padre Feijoo-Zorelle conta cun

alumnado de moi diversa procedencia no que o clima de respecto entre o alumnado é
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moi positivo. Trala análise da situación do noso centro, gustaríanos destacar os

seguintes datos:

• O 100% dos membros do equipo directivo son mulleres.

• O 75% do persoal docente son mulleres.

• O 53% dos membros do Consello escolar son mulleres.

• Un alumno e unha alumna son os representantes do alumnado. (pendentes das

novas eleccións ó Consello escolar aprazadas no curso 2020-2021 pola situación

de pandemia provocada polo COVID-19)

• No tocante o abandono escolar, conflictividade escolar e absentismo escolar,

non observamos diferenzas significativas ou salientables por razón de xénero.

• A táboa seguinte reflicte o número de alumnado matriculado no centro e a

porcentaxe de alumnas por curso neste ano académico 2021-2022 a 11 de

outubro:

Curso Alumnos Alumnas Porcentaxe
alumnas

Curso Alumnos Alumnas Porcentaxe
Alumnas

4º EI 4 7 63.6% 5º EP 8 7 46.6%

5º EI 8 9 52.9% 6º EP 11 11 50%

6º EI 8 4 33.3% 1º ESO 15 15 50%

1º EP 7 6 46.1% 2º ESO 14 14 50%

2º EP 9 5 35.7% 3º ESO 18 10 35.7%

3º EP 5 7 58.3% 4º ESO 18 15 45.4%

4º EP 9 6 40% BAC 4 4 50%

4. OBXECTIVOS COEDUCATIVOS QUE SE ABORDAN NO PLAN:

Somos conscientes de que o enfoque igualitario e coeducativo non pode limitarse a

unha intervención anecdótica e parcial no currículo coeducativo, xa que educar pola

igualdade e a coeducación é moito máis que introducir un conxunto de novos contidos

ou propiciar novas actividades. Todos os momentos aprovéitanse para desenvolver no

alumnado actitudes de igualdade a través do noso vocabulario, linguaxe, actitudes…

que impregnan a nosa actividade educativa.

Durante todo o ano traballaremos en clase, en titorías e a través das actividades,

temas relacionados coa igualdade entre as persoas, o respecto, a tolerancia, a
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comprensión, a empatía e a xestión de emocións entre outros, co fin de fomentar unha

convivencia onde tanto o alumnado como o profesorado poidan traballar en harmonía.

Os obxectivos que nos marcamos son:

• Sensibilizar sobre a violencia no seo da parella, nunha actitude non só de

condena senón de prevención, tan importante nestas idades, deseñando actividades

que consigan modificar no alumnado o concepto tradicional de parella en que existen

roles moi diferenciados baseado nunha situación de desigualdade e movelos a

establecer relacións sas baseadas no respecto e a igualdade.

• Recoñecer a igualdade ante a sociedade entre homes e mulleres.

Concienciar ás mozas da necesidade de acabar os seus estudos para gozar no

futuro de autonomía económica.

• Rexeitar a homofobia, se o obxectivo principal deste proxecto é alcanzar a

igualdade de dereitos e oportunidades, non debemos esquecer a non discriminación

por motivos sexuais, as persoas con outras opcións sexuais deben ser aceptadas e

entendidas por todos/ as, xa que teñen os mesmos dereitos.

• Sensibilizar aos alumnos/ as contra o racismo e a xenofobia. No centro e na

sociedade contamos con alumnos/ as doutros países, razas ou crenzas, por tanto, é

importante que todos/ as aprendamos a convivir, aceptando as nosas diferenzas e

potenciando as nosas igualdades.

• Potenciar no alumnado o concepto de coeducación e de igualdade mediante a

transmisión de valores sociais como a tolerancia, o respecto, a igualdade, a xustiza, a

cooperación e a empatía.

• Mellorar as relacións persoais entre o alumnado, diminuíndo a violencia e o

sexismo.

• Concienciar sobre uso de linguaxe non sexista.

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

• Visibilizar elementos de desigualdade de xénero na comunidade e deseñar as

intervencións que as corrixan.

• Formar ao alumnado na autonomía persoal, fomentar a autoestima e orientar

na formación dun proxecto de vida sen estereotipos.

4.2. Prevención, detección e intervención en casos de violencia de
xénero.
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• Integrar a perspectiva de xénero na PXA e nos proxectos que a integran.
• Establecer prácticas educativas correctoras de estereotipos co obxecto de

erradicar, no ámbito educativo, os valores e actitudes que tradicionalmente teñen

propiciado unha invisibilización das mulleres, primando os valores masculinos.

4.3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual.

As desigualdades cara á muller e cara ás minorías sexuais deben e poden ser

traballadas nos centros educativos, como axentes primarios de socialización, para

cambiar as actitudes e os modos de comportamento das novas xeracións. O

desenvolvemento afectivo-sexual do alumnado é unha parte máis do seu

desenvolvemento integral. Neste bloque traballarmos para:

• Axudar a identificar estereotipos co fin de que o alumnado non os reproduza.

• Ensinar a valorar ás persoas pola súa personalidade e non polo seu xénero,

orientación sexual ou identidade de xénero.

• Desenvolver a empatía, a colaboración mutua e evitar toda forma de

discriminación.

• Ensinar a importancia de compartir todas as tarefas entre todos,

desenvolvendo as mesmas potencialidades e responsabilidades entre todos.

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

A identidade de xénero constrúese ao longo da vida, configurándose mediante o

autoconcepto e pola percepción das persoas da contorna sobre a mesma, e pode ser

xa estable na primeira infancia. Por tanto, é posible que nesta etapa poida darse unha

identidade de xénero non acorde co sexo asignado ao nacer, o que se coñece como

transexualidade. Unha das funcións educativas principais da escola inclusiva é a de

colaborar nunha socialización que permita madurar, crecer e ter un desenvolvemento

integral a todas as alumnas e os alumnos, valorando a diversidade como unha

oportunidade para aprender e mellorar e como unha riqueza para apoiar as

aprendizaxes. Serán obxectivos de toda a comunidade educativa:

• Garantir o respecto ás manifestacións de identidade de xénero que se realicen

no ámbito educativo e o libre desenvolvemento da personalidade do alumno

conforme á súa identidade.

• Garantir o respecto á intimidade dos alumnos que realicen tránsitos sociais.
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• Previr actitudes ou comportamentos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos e/ou

transfóbicos que impliquen prexuízos e discriminación por razón de orientación

sexual, identidade ou expresión de xénero.

• Guiar unha rápida detección e actuación ante situacións discriminatorias e

atentatorias contra a diversidade.

• Facilitar a coordinación entre os distintos profesionais.

• Favorecer a aprendizaxe e a práctica de valores baseados no respecto ás

diferenzas e na tolerancia á diversidade sexual e de xénero.

• Potenciar a igualdade real de oportunidades e a eliminación de calquera tipo

de discriminación por razón de orientación sexual, identidade de xénero ou

expresión de xénero.

5. MEDIDAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN NOS SEGUINTES ÁMBITOS:

5.1. Organización do centro.

Desde a dirección do centro avógase por favorecer a representación de homes e

mulleres nos órganos de representación de xeito equitativo (ver punto 3 do Plan) e por

difundir este plan entre a comunidade educativa. Promoverase tamén a formación do

profesorado, do alumnado e das familias ademais de empregar unha linguaxe

inclusiva e igualitaria no centro. É importante lembrar que o centro leva participando

en proxectos Erasmus+ desde o curso 2017-2018. O segundo desenvolvido tiña

como título Impulso á educación inclusiva a través da innovación, o plurilingüismo e a

xestión eficaz. A inclusión implica a non discriminación e polo tanto a non diferenza de

roles.

O centro solicitou e continúa solicitando charlas dentro do Plan Director para a

convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos

sobre violencia de xénero e outras problemáticas que están a afectar cada vez máis

ós adolescentes, que coincidirán co 25 de novembro, día contra a violencia de xénero.

Ademais, o centro promove a participación en concursos como A Muller e a Ciencia da

Universidade de Vigo, a participación nas actividades de Tecnópole con equipos

compostos equitativamente por alumnos e alumnas, a celebración do día de Rosalía

de Castro para pór en valor o papel das mulleres na literatura e o Día da paz e da non
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violencia escolar. Non podemos olvidar o 8 de marzo, no que o papel da muller da

muller traballadora se fai máis visible na sociedade e tamén no noso centro.

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

dos saberes.

Para eliminar estereotipos de xénero na transmisión de valores e dos saberes, o

tratarse este do primeiro Plan de igualdade de centro, revisaranse as programacións

didácticas para incluir figuras femininas relevantes e non soamente masculinas e

tamén o material didáctico que se emprega nas aulas.

5.3. Xestión dos espazos, dos recursos e as oportunidades de realización

vocacional de xeito inclusivo.

• Planificar actividades que vaian dirixidas ao uso compartido e equitativo de

espazos de modo que tanto alumnos como alumnas poidan exercer os seus

dereitos e desenvolver as súas capacidades plenamente sen restricións de

ningún tipo.

• Fomentar a participación das alumnas en actividades deportivas colectivas

evitando o abandono prematuro das mesmas.

• Promover estratexias de resolución de conflitos non violentas.

• Establecer dinámicas de traballo e prácticas que involucran ao alumnado a

participar de forma igualitaria.

• Promover actividades non competitivas nas que participen conxuntamente

alumnas e alumnos.

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

O respecto entre mulleres e homes, o respecto cara á diversidade sexual e de

xénero forman parte do noso día a día nas aulas a través de metodoloxías activas,

participativas e cooperativas.

6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN.

A avaliación que se leva a cabo ten un carácter continuo, o que permite obter unha

información valiosa dos procesos postos en marcha e que nos posibilitará a toma de

decisións para a optimización do proceso.
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Neste sentido o criterio fundamental a ter en conta é o da participación activa nas

accións propostas por parte do alumnado e o profesorado. Ademais, fomentarase a

reflexión común.

Utilizamos diferentes instrumentos para a recollida de datos para unha posterior

interpretación e confrontación cos datos obtidos no curso anterior no diagnóstico sobre

cuestións de xénero.

Ao final de cada curso escolar, analizarase o cumprimento dos obxectivos

prantexados e se o resultado das actividades levadas a cabo é positivo ou mellorable

coa fin de poder definir cambios para o seguinte curso escolar.

Ourense, a 11 de outubro 2021


