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1. XUSTIFICACIÓN.

Nos últimos cursos, a comunidade educativa do IES Chan do Monte amosa preocupación por dar a

coñocer a situacións das mulleres e as súas circunstancias sociais  e  que o nos alumnado teña

referencias de mulleres en todos os ámbitos..

Queremos que noso alumando se eduque en igualdade, para previr todo tipo de situacións de

violencia, en particular a de xénero

 Presentamos estee Plan de Igualdade como guía para a coordinación entre a comunidade para

acadar os nosos obxectivos.

Segundo o Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das

disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, e en especial, os

seguintes artigos:

Artigo 18. Erradicación de prexuízos nos centros docentes.

1. No se admitirán, no centro docente, as desigualdades entre alumnos e alumnas sustentadas en

crenzas, prexuízos, tradicións ou prácticas consuetudinarias transmisoras, directa ou indirectamente,

dunha distribución estereotipada de papeis entre os sexos ou dunha imaxe de dominación dun sexo

sobre o outro en calquera ámbito da vida.

2. De forma directa, as docentes e os docentes non permitirán ningunha forma de machismo e de

misoxinia que puidera existir no seno da comunidade escolar e, en particular, entre nenos e nenas e

adolescentes. Aplicarán activamente principios pedagóxicos de respecto á identidade e a la imaxe

das mulleres.

Con tales efectos, nas normas de funcionamento e regulamentos internos dos centros educativos, se

concretaran as medidas de corrección ou sanción de comportamentos sexistas.

Artigo 19. Integración da igualdade na formación profesional.

No desenvolvemento das súas competencias sobre o deseño dos contidos dos títulos de formación

profesional, autorización, xestión e homologación dos centros formativos, programación e execución

de actuacións concretas, información e orientación profesional, avaliación da calidade e cantas

outras poida asumir no marco da Lei orgánica 5/2002, de 19 de xuño, das cualificacións e da

formación profesional, a Xunta de Galicia favorecerá a igualdade de oportunidades entre mulleres e

homes mediante actuacións tendentes a evitar calquera tipo de discriminación, eliminando a

segregación profesional horizontal e vertical e eliminando a totalidade das desventaxas de partida

que afecten ao colectivo das mulleres.

As referencias   para a elaboración deste plan han de ser:  por unha banda, o soporte lexislativo

vixente e, por outra, a normativa que en materia de igualdade figura nos documentos do centro.



2. CONTEXTUALIZACIÓN

Marco lexislativo:
Ámbito europeo:

-Resolución do Parlamento Europeo, do 9 de xuño de 2015, sobre a estratexia da UE para a igualdade 
entre mulleres e homes.

Ámbito estatal

-Artigos 9.2 e 14 da Constitución.

-Real Decreto 1686/2000 do 6 de outubro.

-Lei Orgánica de Educación 2/2006 do 3 de maio.

-Lei 3/2007, do 15 de marzo.

-Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de homes e

mulleres.

Ámbito autonómico.

-Estatuto de Autonomía de Galicia (1981). Artigo 4.1

-Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de homes e mulleres.

-Lei 11/2007,do 27 de xullo, para a prevención e tratamento integral da violencia de

xénero.

-Lei de 2014 pola igualdade de trato, e non discriminación de lesbianas, gais,

transexuais, bisexuais, e intersexuais en Galicia (2014)

-Decreto 8/2015 de 8 de xaneiro: Convivencia e participación da comunidade educativa.

-Decreto lexislativo 2/2015 do 12 de febreiro. Capítulo IV: A educación e a formación para a

igualdade entre homes e mulleres.

-Decreto 86/2015 do 25 de xuño. Currículo educación secundaria e bacharelato.

-Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de

identificación de xénero (abril 2016).

-Instrución 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 Centros Públicos de niveis non universitarios da

Consellería de Educación, Universidade e Formación Provisional.



3. OBXECTIVOS

Obxectivo xeral:

Potenciar a igualdade real de mulleres e homes en todas as dimensións: curricular e organizativa como 

base dun desenvolvemento integral da persoa

Eliminar as barreiras da discriminación e do prexuízo para garantir unha educación en igualdade de 

oportunidades.

Obxectivos específicos

Desenvolver o programa de orientación académica e profesional con perspectiva de xénero.

Formar en habilidades interpersoais e emocionais para favorecer o crecemento persoal, xestión das 

emocións e resolución dos conflitos.

Dar a coñecer modelos de relacións positivas nos distintos ámbitos: parella, laboral, amizade, familiar, etc.

Analizar os posibles desequilibrios entre profesorado en canto á participación das mulleres nos órganos de 

centro para proporcionar modelos de actuación diversos, equipolentes e non estereotipados.

Analizar e revisar desde unha perspectiva crítica os materiais didácticos que promovan unha linguaxe non 

inclusiva, así como reproduzan estereotipos sexistas ou discriminatorios.

(+) Promover prácticas coeducativas que procuren superar as relacións de dominio e dependencia, que 

permitan avanzar de cara á igualdade.

(+) Sensibilizar ao profesorado sobre a necesidade da igualdade no contexto socioeducativo.

(+) Sensibilizar á Comunidade Educativa sobre a necesidade da igualdade no contexto socioeducativo



4. LIÑAS DE ACTUACIÓN
Para  a adquisición dos obxectivos propostos  levarmos a  cabo as  seguintes  liñas  de actuacións nos

distintos niveis de intervención:

A nivel de centro

• Análise  da situación de partida do noso centro, asesorando ao profesorado na posta en práctica de

actuacións e proxectos de igualdade.

• Promovermos valores de igualdade, interculturalidade, prevención e xestión pacífica de conflitos,

erradicando a violencia, nas súas múltiples manifestacións, nas aulas.

• Promoveremos  unha  linguaxe  e  imaxes  inclusivas  nos  nosos  documentos  de  centro:  Proxecto

Educativo, Plan Xeral de Atención á Diversidade, Plan de Convivencia, Normas de Organización e

Funcionamento e Plan de Igualdade.

• Elaboración da Carpeta Coeducativa que recolla para cada persoa titora unha batería de recursos,

ideas,  situacións de aprendizaxe para  abordar  o proceso de ensino – aprendizaxe desde unha

visión inclusiva e coeducativa.

• Desenvolvemento do Programa de Orientación Académica e Profesional con perspectiva de xénero

desde o Departamento de Orientación.

• Inclusión do Protocolo educativo para garantir a Igualdade, a Non discriminación e a Liberdade de

identidade de xénero.

• Continuidade no IGUALA – T dos Contratos – Programa.

• Continudade do Plan Proxecta: Donas de si

• Elaboración dun plan de intervención para o curso académico 2021 – 2022.

A nivel de aula

• Faremos visible e recoñeceremos a contribución histórica da muller na Ciencia, Política, Cultura,

Emprendemento e Desenvolvemento da sociedade.

• Contribuiremos a que o alumnado adquira a formación adecuada para fomentar a súa autonomía

persoal e os coñecementos e habilidades para compartir responsabilidades familiares, domésticas

e de coidado, promovendo a eliminación de actitudes sexistas.

• Formaremos en estratexias para a xestión dos conflitos e no recoñecemento da diversidade de

modelos de convivencia baseados no respecto ao principio de igualdade entre mulleres e homes.

• Promoción do respecto á libre orientación sexual e o rexeitamento á violencia nas súas múltiples

formas de expresión.

Por outro lado usaremos os niveis organizativos do centro CCP, equipos de ciclos, equipos de grupo e

nivel  para realizar  as acciones necesarias  para a introdución das  distintas actividades que entre

outras poderían ser:

- Dar a coñecer tanto o plan estratéxico como a lei para a Igualdade Efectiva entre Mulleres e Homes.

- Ofrecer actividades “tipo” para traballar na aula a través do Plan de Acción Titorial.



- Incluír nas programacións actividades coeducativas revisando a linguaxe a nivel escrito nas mesmas

e en libros, materiais e recursos que utiliza o profesorado.

- Créase o curso 2018/19 un observatorio de igualdade, diversidade e inclusión entre profesorado e

alumnado,  para  traballar  unha vez  o  mes no recreo.  Daráselle  voz  o  alumnado para  opinións e

propostas.

- Auto avaliar os modelos educativos que ofrece o profesorado para intentar sexan antisexistas.Analizar os
recursos e materiais que usamos co alumnado sendo sensibles ó modo en que son utilizados
respecto ao fomento da igualdade.

- Como datas remarcadas:

- 1 de outubro, día internacional do sufraxio feminino

- 11 de outubro, día internacional da nena.

- 19 de outubro, día  da esctitora

- 19 de novembro, día da muller emprendedora.

- 25 de Novembro, día internacional contra a violencia de xénero.

- 11 de febreiro, día da Muller e da Nena na Ciencia.

- 8 de marzo día internacional da muller traballadora.

- Cantas outras datas sexan axeitadas para traballar.

Estas datas serán conmemoradas coa colaboración dos distintos departamentos, que traballarán co 

alumnado, a través de obradoiros, exposicións, charlas, audiovisuais, etc.

- Espazos de igualdade:

- Cafetería: utilizarase para diferentes exposicións sobre a muller nos diferentes ámbitos.

- No vestíbulo para conmemorar e amosar as diferentes datas sobre as mulleres.

- Escaparate (espazo creado para os ciclos de comercio), utilizarase para o traballo do rueiro.

- Biblioteca: onde se crea un apartado de igualdade.

- No primeiro andar do instituto, elaboración de unha cortiza de novas sobre igualdade e 

desigualdade.

- No corredor do baixo do edificio un taboleiro para a muller do mes en distintos ámbitos:

artistas literarias, científicas, deportistas, etc.

- Nas aulas comúns (biblioteca, aula de convivencia, tecnoloxía, ximnasio, salón de actos) iranse

traballando diferentes mulleres das cales se elixirá un nome para cada un destes espazos.



5. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN.

O seguimento do plan será constante e continuo. Profesorado e alumnado velarán conxuntamente

por que en todas as actividades académicas se establezan actitudes de igualdade e respecto entre

mozos e mozas. Periodicamente reunirase a Comisión de Convivencia para valorar os efectos das

medidas implementadas. O xefe de estudos reunirase tamén co Consello de Delegados e co Grupo de

Alumnado Mediador para recadar información a este respecto e para a súa análise e valoración na

comisión.

A avaliación é imprescindible para corrixir, modificar e mellorar as medidas adoptadas e tamén para

detectar fortalezas e carencias.

As ferramentas de avaliación van ser:

-A observación.

-Partes de Incidencia rexistrados en Xefatura de Estudos por condutas contrarias á

convivencia en relación con temas de igualdade, homofobia e respecto entre mozas e

mozos.

-Valoración das actividades e medidas de actuación propostas polos distintos

departamentos.

-Táboa de indicadores para unha diagnose coeducativa do centro.

-Enquisa inicial e final e análise comparativa de resultados.



6. CONCRECIÓN CURSO 2021-2022

-Celebración das datas coeducativas: 25 de novembro e 8 de marzo e participación activa do

alumnado en actos conmemorativos e actividades para eses días: asistencia a concentracións,

traballos de creación e lectura de textos, en colaboración co Equipo de Biblioteca do centro, que

promovan esta temática. Significación especial tamén para outras datas como o Día dos Dereitos

Humanos e Día Mundial pola Paz.

-Obradoiros de sensibilización contra a violencia de xénero en colaboración co concello de Marín e

ONGs,  con colaboración especial do espazo feminista de Marín, a través de actuacións conxuntas.

Nestes talleres de reflexión e creación elabóranse curtametraxes, poesía, relatos… que amosan a

perspectiva que o  alumnado ten desta lacra  social  e axudan á  súa formación en igualdade e  á

prevención de comportamentos violentos e homófobos. Organizados polo departamento de

Orientación e equipo de Igualdade.

- Propoñeremos a creación do Comité para a Igualdade. Tras tres anos de proxecto creemos que

estaremos preparados para a creación deste comité.

- Este e o tercer ano que estamos co Plan Proxecta Donas de si (o primeiro ano chamouse: “a mi  non

me digas que non se pode”,  “para cando o meu nome”, “redes de igualdade” e este ano: “galegas

con todas as letras”).

- Creación e elaboración de un blog de igualdade para mostrar todas actividades con enlaces a

páxinas web de interese, recomendacións literarias e de cultura en xeral o redor desta temática, así

como a web do instituto. http://ieschandomonte.edu.es/ies/ 

https://paracandomeunome.blogspot.com/

- O Instagram do instituto con diferentes cancelos de igualdade.

@iescdm #donasdesiparacandoomeunome

- Utilizarase o logo de ies chan do monte de igualdade e divesridade en diferentes páxinas e 

documentos, como por exemplo na aula virtual.



- Participación en Plans Proxecta:

Plan Proxecta: De Ítaca a Avalón
Descrición do
programa

Da igualdade na educación á coeducación para a transformación social e polo
dereito a una vida libre de violencias machistas.

Obxectivos

Promover unha cidadanía galega crítica, responsábel e comprometida coa
erradicación das desigualdades sociais e especialmente coa promoción de
sociedades libres de violencias machistas (ODS 4 y ODS 5), dende a
coeducación.

Cursos
implicados 1ºFPB

Temporización 1º T 2º T 3º T 

Indicador
Grao de participación e conciencia crítica desenvolvida co alumnado ao longo 
das sesións.
Grao de participación e creación das sesións do profesorado titor participante.

Responsables María Pilar Rodríguez Gómez

Actividades

OBRADOIROS ALUMNADO 12-15 sesión continuas e progresivas con cada aula
participante, no que se fortalecerán coñecementos, habilidades e actitudes para
actuar contra as desigualdades sociais con enfoque de xénero. Esta proposta
desenvolverase en 3 anos consecutivos con temáticas ben definidas para cada
curso:
PRIMEIRO ANO: coeducación emocional e metodoloxías socioafectivas. Para
poder desenvolver competencias sociais, faise necesario primeiramente facer un
traballo máis persoal e introspectivo, onde o alumnado se coñeza a sé mesmo/a,
coñeza as emocións e como lle afectan, como poder xestionalas para o seu
propio benestar e para unha mellora de vida en comunidade.

Plan Proxecta: Donas de si

Descrición do
programa

Visibilización e posta en valor da participación e produción das mulleres como
pezas fundamentais na configuración e no desenvolvemento da sociedade
galega contemporánea, de xeito que se recoñeza o seu papel político, social,
artístico, científico e cultural e se supere a visión tradicional que presenta as
súas achegas como puramente anecdóticas ou secundarias.

Obxectivos

1. Educar aos nosos alumnos/as en igualdade.
2. Incentivar o traballo colaborativo entre os alumnos de diferentes niveis 
educativos.
3. Conseguir que os nosos alumnos/as sexan persoas responsables, e teñan 
presente os valores de igualdade e respecto hacia outras persoas.
4. Potenciar a creatividade do noso alumnado, e darlle a coñecer a achega da
muller ao longo dos séculos nos diferentes ámbitos de coñecemento.
5. Coñecer a realidade do mercado laboral e da situación discriminatoria que
sofren moitas mulleres cando entran no mercado laboral.
6. Potenciar o uso da novas tecnoloxías para a realización das actividades e
divulgación das mesmas.
7. Recoñecer o esquecemento que sufriron as diferentes personalidades 
femininas o longo da historia galega.
8. O uso dos medios de comunicación a modo informativo.

Cursos
implicados Todos

Temporización 1º T 2º T 3º T 
Indicador
Responsables Natalia Álvarez



Actividades

• Análise do papel das mulleres galegas nos diferentes ámbitos ao longo do 
tempo vendo aspectos tales como os sectores onde máis participación 
tiveron as mulleres e aqueles nos que menos e os seus roles,... 

•  O alumnado encargaríase de procurar información na rede sobre esas 
mulleres. De tratarse de figuras xa falecidas, farían unha pequena 
dramatización encarnando esas personaxes. No caso de que estean aínda 
vivas, procuraríamos contactar con elas e realizarlles unha pequena 
entrevista.

•  10 decembro: DDHH, Conmemoramos esa data, centrándonos nos artigos 
relacionados coa igualdade , e mulleres que loitaron por a defensa dos 
dereitos humanos. 

• Día da muller traballadora, 8 de marzo -Elaboraremos o rosco de mulleres: 
galegas con todas as letras. que incorporáremos na aula virtual de igualdade.

•  Taboleiro igualdade e desigualdade, irán colocándose os titulares das novas 
relacionadas con esta temática.

• Dende a biblioteca, seguiremos a aumentar o nos espazo de libros de 
igualdade, e facendo unha recomendación mensual.

• Reunión semanal no recreo, con alumnado voluntario para falar de igualdade 
e que xurdan ideas para traballar, tamén colaboraremos con o espazo 
feminista de Marín.

• Busca do nome dos dirixentes das grandes empresas españolas para visulizar 
a falta de mulleres en equipos directivos.

• Mulleres xeógrafas, xeólogas e palentólogas a través de investigación do 
alumnado.

•  Traballo con infografías sobre mulleres relacionadas coa literatura castelá 
para reflexionar sobre as carencias que continúa a ter o canon artístico e 
literario.

A visualización de Donas de si, farase a través da páxina web, instagram o blog
de  igualdade;  dando  a  coñecer  as  actividades  e  tamén  coa  exposición  en
diferentes espazos comúns do centro, entrada, a cafetería como espazo para
mostrar os diferentes traballos e na aula virtual



Exemplos de documentación gráfica do desenvolto ata o momento:

Día da muller traballadora, 8 de marzo. Exposción de libros, Os ciclos de DAM1, XVEN1 , Ac1 e
XAD1 relacionando a  unidade de sinalización de FOL,  fixeron sinais  para a igualdade.  O alumnado
pensou un lema para ese día que o CIM de Marín pintou nun banco que donou ao centro



O 25 de novembro , intentamos derrubar o muro da violencia de xénero  , non esquezamos  de
derrubalo día a día

     

No taboleiro de desigualdade e desigualdade, foi unha tarefa ao longo do curso dos ciclos
, pinchando novas relacionadas coa temática , íbanse sacando e engadindo.



Mapa mundial  onde se  reflexe de xeito  visual  e  interactivo,  a  presenza de  mulleres empresarias,

quenes quebraron o teito de cristal coa súa innovadora presenza no sector dixital, xorde así o proxecto

e-fem

 Actividade traballando os roles de xénero, primeiro cun xogo, unha ruleta (a aplicación "Wheeldecide") e
un muro colaborativo (Padlet) coas definicións do vocabulario traballado,distribuídas en grupos.    



Lecturas para o día dos DDHH, e as mulleres que fixéronos posible

Mulleres escritoras : A identidade oculta.



Mafalda e o feminismo:

Recomendacións bibliográficas mensuais sobre Igualdade.



Calendario de adviento de mulleres escritoras

Guía de vocabulario inclusivo (elaborado por grupo de traballo docentes e maquetado por alumnado de
FP básica

Exposición de carteis sobre mulleres pioneiras



Astrónomas que fixeron historia
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