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Data de constitución: 27/09/2019 

Introdución 

O sistema educativo é un dos ámbitos que dispón de maior regulación en materia de políticas de 

igualdade entre mulleres e homes. Son numerosas as normativas, recomendacións, planes, etc. Que 

lle instan a traballar de maneira activa para acadar un modelo coeducativo que eduque e forme no 

desenvolvemento integral da persoas, ao marxe dos estereotipos e roles en función do sexo e 

rexeitando todo tipo de discriminación e violencia. Isto, débese a que, aínda as normas sociais e os 

valores no relativo a mulleres, homes, e os roles e estereotipos de xénero aos que se lle asocian (e 

que se atopan na raíz das desigualdade por razón de xénero que se producen) están presentes e se 

transmiten en calquera ámbito da vida. 

Neste apartado incluímos o marco normativo básico en materia de igualdade e educación, así como 

as principais desigualdades que persisten entre mulleres e homes no ámbito educativo e produtivo. 

Tanto na normativa específica en materia de igualdade dirixido ás administracións educativas para a 

inclusión da igualdade de mulleres e homes nas súas políticas, como na normativa específica do 

ámbito educativo que inclúe mandatos en materia de igualdade, os aspectos normativos que se 

abordan poderían concretarse en: 

▪ Impulso do modelo coeducativo e integración da perspectiva de xénero. 

▪ Contido do currículo 

▪ Materiais didácticos coeducativos. 

 
1 Rotando responsabilidades e coordinación na execución das actividades deseñadas. O grupo, por tanto, é estable e 

pode sufrir variacións nos seus integrantes. 
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▪ Capacitación en materia de coeducación. 

▪ Detección e actuación contra a violencia de xénero. 

▪ Inclusión da diversidade afectivo sexual. 

 

1 Contexto normativo 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, establece como principio da educación, no seu 

artigo 1, “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 2 dise que que o sistema 

educativo se orientará a consecuencia de determinados fins, nos que salienta a “educación no respecto 

dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres (....)”. 

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación  

profesional do sistema educativo de Galicia determina no seu artigo 3.2 que a formación profesional 

fomentará a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres para accederen a unha 

formación que permita calquera tipo de opcións profesionais, así como o seu exercicio. 

O Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, no seu 

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

igualdade entre mulleres e homes e establecerá, sobre a base dun diagnóstico previo, as necesidades, 

os obxectivos, as directrices básicas de convivencia e actuacións, incluíndo a mediación na xestión 

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

O Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións 

legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, establece no artigo 17, 

apartado d) O fomento das vocacións femininas naquelas áreas onde se atopen infrarrepresentadas 

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

os homes, buscando evitar as decisións profesionais derivadas de  prexuízos. 

 

O Decreto 77/2011 do 7 de abril polo que se establece o regulamento orgánico dos centros 

integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria recolle no seu artigo 43.3 apartado m) que no proxecto funcional de centro integrado 

incluirase calquera outro proxecto ou plan que o centro integrado pretenda desenvolver.  

 

1.1.  Impulso do modelo coeducativo e integración da perspectiva de 
xénero. 

O Decreto114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional 

do sistema educativo de Galicia, no seu artigo 2 relativo á finalidade da formación profesional 

dispón: 

A Formación Profesional no sistema educativo “Así mesmo, dirixirase a conseguir o 

desenvolvemento integral da persoa á marxe dos estereotipos e dos papeis en función do sexo, o 
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rexeitamento de toda forma de discriminación e a garantía dunha orientación académica e profesional 

non condicionada polas diferenzas sexuais”. 

A nivel estatal, un mandato similar ven recollido na Lei 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade 

efectiva de Mulleres e Homes, no seu artigo 23 cando insta a que en todo o sistema educativo se de 

desenvolva o modelo coeducativo. 

O sistema educativo incluirá entre os seus fins a educación no respecto dos dereitos e liberdades 

fundamentais e en igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes. 

Igualmente, o sistemas educativo incluirá, dentro dos seus principios de calidade, a eliminación dos 

obstáculos que dificultan a igualdade efectiva entre mulleres e homes e o fomento da igualdade plena 

entres unhas e outros. 

E, na liña do establecido anteriormente o Real Decreto 1147/2011, de 29 de xullo, polo que se 

establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. no seu artigo 3, sinala 

o seguinte: 

d) Establecer relación interpersoais e sociais, na actividade profesional e persoal, baseada na 

resolución pacífica de conflitos, o respecto cara as demais persoas e o rexeitamento á violencia, aos 

prexuízos de calquera tipo e aos comportamentos sexistas. 

1.2.   Contido do currículo. 

Con relación ao currículo, a Lei 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de Mulleres e 

Homes, recolle no seu artigo 24 que a Administración educativa garantirá un igual dereito á 

educación de homes e mulleres a través da integración activa, nos obxectivos e as actuacións 

educativas, do principio de igualdade de trato, evitando que, por comportamentos sexistas ou polos 

estereotipos sociais asociados, se produzan desigualdades entre mulleres e homes. 

Definindo as seguintes actuacións: 

a) A atención especial nos currículos e en todas as etapas educativas ao principio de igualdade 

entres mulleres e homes 

b) A eliminación e o rexeitamento dos comportamentos de contidos sexistas e estereotipos que 

supoñan discriminación entres mulleres e homes, con especial consideración a isto nos libres 

de texto e materiais educativos. 

c) A integración do estudio e aplicación do principio de igualdade nos cursos e programas para 

a formación inicial e permanente do profesorado. 

d) A promoción da presenza equilibrada de mulleres e homes nos órganos de control e de 

goberno dos centros docentes. 

e) A cooperación co resto das Administracións educativas para o desenvolvemento de proxectos 

e programas dirixidos a fomentar o coñecemento e a difusión, entre as persoas da comunidade 

educativa, dos principios de coeducación e igualdade efectiva entre mulleres e homes. 

f) O establecemento de medidas educativas destinadas ao recoñecemento e ensinanza do papel 

das mulleres na Historia 

Existe unha extensa normativa a nivel estatal que obriga a incorporar nos obxectivos da Formación 

Profesional aquelas capacidade que lle permitan ao alumnado o desenvolvemento integral ao marxe 
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dos estereotipos de xénero, unha actitude crítica con respecto ao sexismo, a violencia e a 

discriminación en calquera ámbito da vida e competencias relacionas coa resolución dos conflitos e 

a responsabilidade persoal e social. 

A Lei Orgánica 1/2004 de 28 de decembro, de Medidas de protección integral contra a violencia de 

xénero no seu artigo 4.4, relativo aos Principios e valores do sistema educativo, establece que: 

O Bacharelato e a Formación Profesional contribuirán ao desenvolvemento no alumnado da 

capacidade para consolidar a súa madurez persoal, social e moral, que lles permita actuar de forma 

responsable e autónoma e para analizar e valorar criticamente as desigualdades de sexo e fomentar a 

igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. 

Asemade, a Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro (texto consolidado, última modificación 23 de 

marzo de 2018), para a mellora da calidade educativa entre os obxectivos da formación Profesional, 

no seu artigo 40 establece que: 

A Formación Profesional no sistema educativo contribuirá a que o alumnado consiga os resultados 

de aprendizaxe que lle permitan: 

d) Aprender por si mesmos e traballar en equipo, así como formarse na prevención de conflitos e na 

resolución pacífica dos mesmos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, con especial 

atención á prevención da violencia de xénero. 

e) Fomentar a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres, así como das persoas con 

discapacidade, para acceder a unha formación que permita todo tipo de opción profesionais e o 

exercicio das mesmas. 

1.3.  Materiais didácticos: 

Son moitas as disposicións normativas que recollen instrumentos para acadar unha educación e 

formación en igualdade entre mulleres e homes. Así, o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, 

polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia 

en materia de igualdade establecen no seu artigo 17.1: 

A Xunta de Galicia adoptará, dentro das súas competencias, as medidas conducentes a lles 

proporcionar, tanto ás mulleres coma aos homes, unha educación para a igualdade. Para estes efectos, 

o currículo regulador da práctica docente de cada un dos niveis, etapas, ciclos, graos e modalidades 

do sistema educativo adaptarase ás seguintes especificacións relativas a obxectivos, contidos, 

metodoloxía e criterios de avaliación: 

a)A comprensión do valor constitucional da igualdade entre ambos sexos como obxectivo de especial 

atención, sen que, en ningún caso, se admitan contidos, metodoloxía ou criterios de avaliación 

transmisores, 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.  b) 

enriquecemento do contido curricular coas contribucións ao coñecemento humano realizadas 

polas mulleres no pasado e no presente, e co axeitado reflexo do papel das mulleres na evolución 

histórica.   

c) A adquisición, en alumnos e alumnas, dos coñecementos e das actitudes necesarias que lles 

permitan, cando acaden a madurez, atender as súas propias necesidades domésticas e os labores 

familiares compartidos, inclusive as cargas parentais e a atención de familiares que, por 

dependencia, necesiten a asistencia doutras persoas, mulleres ou homes.  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d) O fomento das vocacións femininas naquelas áreas onde se atopen infrarrepresentadas as mulleres 

e o fomento das vocacións masculinas naquelas áreas onde se atopen infrarrepresentados os 

homes, buscando evitar as decisións profesionais derivadas de prexuízos.   

1.4.  Capacitación do persoal. 

No Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das 

disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade establece no seu 

artigo 17.2: 

▪ A Xunta de Galicia incluirá nos programas de formación do profesorado, como materia específica, 

a igualdade e a violencia de xénero. 

 Artigo 18: Erradicación dos prexuízos nos centros docentes. 

▪ Non se admitirán, no centro docente, as desigualdades entre alumnos e alumnas sustentadas en 

crenzas, prexuízos, tradicións ou practicas consideradas transmisoras, directa ou indirectamente, 

dunha distribución estereotipadas de papeis entre os sexos ou dunha imaxe de dominación dun 

sexo sobre o outra en calquera ámbito da vida. 

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

misoxinia que puidese existir no seo da comunidade escolar e, nomeadamente, entre nenos e nenas 

e adolescentes, aplicarán activamente principios pedagóxicos de respecto á identidade e á imaxe 

das mulleres. 

▪ Con tales efectos, nos regulamentos internos dos centros educativos, deberán explicitarse as 

medidas de corrección ou sanción de comportamentos sexistas". 

Por outra parte o artigo 19 refírese á integración da igualdade na formación profesional dispoñendo: 

▪ No desenvolvemento das súas competencias sobre 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, do 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, a 

eliminar a segregación profesional horizontal e vertical e mais a eliminar a totalidade das 

desvantaxes de partida que afecten o colectivo das mulleres. 

Puntualizar, así mesmo que, noutras etapas educativas tamén se ten en conta como obxectivo a 

igualdade entre mulleres e homes; así, tanto o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 

establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia como o 

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 establecen o obxectivo da 

igualdade entre mulleres e homes na sociedade como finalidade primordial dos distintos niveis 

educativos, incluíndo tamén diversas referencias nos contidos concretos dos currículos.  

 

Entendemos que non se debe rematar este apartado de “Capacitación Profesional” sen facer 

referencia na Formación Profesional á implementación do Ciclo Superior en Promoción de 

Igualdade de Xénero (Decreto 80/2018, do 21 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo 

formativo de grao superior correspondente ao título superior de Promoción de Igualdade de 

Xénero) que capacita para desempeñar as a seguintes ocupacións: “Promotor/ora de igualdade de 
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trato e de oportunidades entre mulleres e homes, promotor/ora para a igualdade efectiva de 

mulleres e homes, e técnico/a de apoio en materia de igualdade efectiva de mulleres e homes”, 

consistindo a súa competencias xeral en: “programar, desenvolver e avaliar intervencións 

relacionadas coa promoción da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 

aplicando estratexias e técnicas do ámbito da intervención social, detectando situacións de risco 

de discriminación por razón de sexo e potenciando a participación social das mulleres”. 

1.5. Detección e actuación ante a violencia de xénero. 

Do mesmo xeito, a Lei galega 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero dedica o capítulo III do Título I ás medidas encamiñadas á formación e 

prevención da violencia de xénero, (Medidas no ámbito educativo) cuxa efectividade acada especial 

importancia en momentos, nos que este problema, de primeira magnitude en todo o Estado, segue 

presente e incluso con lamentables incrementos, para o cal tamén se debe considerar, tendo en conta 

que estamos referíndonos ao ámbito educativo, a persistencia de patróns de comportamento de 

dominación do home sobre a muller nas xeracións máis novas, tal como indican os últimos estudos 

oficiais, crebando tendencias que se cría que estaban en diminución. 

 

1.6. Integración da diversidade sexual. 

Con respecto á integración da diversidade sexual débese ter en conta o establecido na Lei 2/2014, do 

14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais 

e intersexuais en Galicia, que dedica o capítulo V ás medidas no ámbito da educación establecendo 

o seguinte: 

▪ Artigo 22: Inclusión da realidade LGTBI nos plans de estudio. 

▪ A consellaría competente en materia de educación incorporará a realidade 

homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual nos contidos transversais 

de formación de todo o alumnado de Galicia naquelas materias en que sexa 

procedente, dará audiencia ao Consello e, de ser o caso, escoitará as asociacións, 

organizacións e colectivos LGTBI.  

▪ Así mesmo, visibilizaranse na educación os diferentes modelos de familia 

establecidos nesta lei. Ademais, revisará os contidos de información, divulgación e 

formación que xa existan nos distintos niveis de ensino e noutros ámbitos formativos. 

▪ Artigo 23: Actitudes. 

▪ A Administración educativa galega, en colaboración co departamento competente en materia de 

igualdade, fomentará a realización de actividades dirixidas á comunidade escolar para a 

prevención de actitudes e comportamentos discriminatorios pola orientación sexual ou a 

identidade de xénero. 

▪ Artigo 24: Formación do persoal docente. 

▪ Estableceranse actividades de formación para o persoal docente existente. Así mesmo, 

incorporarase a realidade LGTBI e os distintos modelos de familia aos cursos e másters de 

formación do futuro persoal docente e aos plans de estudos das titulacións de Educación Social, 

Maxisterio, Pedagoxía, Psicoloxía e Dereito. 
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▪ Artigo 25: Divulgación da realidade LGTBI entre as ANPA 

▪ A consellería competente en materia de educación, en colaboración coas ANPA, deseñará contidos 

para as escolas de pais e nais relativos á realidade LGTBI e aos diferentes modelos de familia. 

▪ Artigo 26 : Combater o acoso e favorecer a súa visibilidade. 

▪ Estableceranse actuacións para combater o acoso escolar por razón de orientación 

sexual ou identidade de xénero, favorecendo a visibilidade do alumnado LGTBI e a 

plena normalidade das distintas orientacións sexuais e identidades de xénero. Así 

mesmo, informarase sobre os mecanismos de denuncia dos casos de acoso. 

▪ Para os efectos de favorecer a visibilidade e de integrar de forma transversal a 

diversidade afectivo-sexual nos centros escolares, a consellaría competente en 

materia de educación favorecerá nos centros sostidos con fondos públicos a 

realización de actividades específicas próximas a datas de celebracións internacionais 

relacionadas co recoñecemento efectivo de dereitos a persoas lesbianas, gays, 

transexuais, bisexuais e intersexuais. 

Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar , contempla a integración 

do principio de igualdade entre mulleres e homes, dentro del Plan de Convivencia, para o que resolve 

no seu artigo 11.2 que establecerá, sobre a base dun diagnóstico previo, as necesidades, os obxectivos, 

as directrices básicas e as actuacións, incluíndo a mediación na xestión dos conflitos, e conterá 

actuacións preventivas, reeducadoras e correctoras. 

Así mesmo, a igualdade entre homes e mulleres estará presente entre as actuacións formativas (artigo 

22), nos programas relacionados coa mellora da convivencia nos centros e recursos educativos, nas 

medidas complementarias para a mellora da convivencia e nas medidas correctoras das condutas 

gravemente prexudiciais. 

 

2 Principios fundamentais 

Recollendo o obxectivo estratéxico do no VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020: “Impulsar o cambio de valores, actitudes, roles e 

estereotipos que sustentan a desigualdade de xénero a través dun modelo educativo que promova a 

equidade entre mulleres e homes en todas as súas dimensións” referida á Área Estratéxica 1: 

Igualdade na educación e nos valores, así como, o I Plan de actuacións para a igualdade nos centros 

educativos de Galicia 2016-2020, os seus eixes de actuación: 

Transversalidade: a igualdade de xénero como un principio transversal e sempre presente na 

actividade educativa. 

Sociedade igualitaria: a construción dunha sociedade na que homes e mulleres sexan iguais 

empregando a educación como medio para combater todas as formas de discriminación. 

Obxectivo “violencia 0 nas aulas e na sociedade”: é imprescindible a sensibilización e a 

concienciación na comunidade educativa do problema da violencia de xénero na nosa sociedade e a 

loita pola súa total desaparición. 
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Inclusión e integración da diversidade. A educación para a aceptación da diversidade sexual e a 

integración plena de todas as persoas na comunidade educativa e na sociedade sen que inflúa a súa 

opción afectiva ou sexual. 

E, asumindo, o compromiso da Xunta de Galicia co Pacto de Estado contra a violencia de xénero 

que se desenvolve a través de acordos de colaboración para por en marcha actuacións específicas en 

eidos como o da educación, entre outros e, en particular, o acordo de colaboración entre 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional asinado con data 22 de febreiro de 2019, onde ese 

establecen entre a súas medidas a mellora de plans de igualdade nos CIFPs; propoñemos como 

principios orientadores do CIFP Compostela para a elaboración do plan así como os que orientan os 

contidos os seguintes: 

Principios orientadores para o deseño do plan de igualdade no noso centro: 

▪ Adecuación e respecto á normativa aplicable no ámbito nacional e autonómico en materias de 

educación e igualdade. 

▪ Coñecemento das actuacións básicas levadas a cabo polas distintas administracións con 

competencias en materias de educación e igualdade nas comunidades autónomas onde se están a 

implantar os planes de igualdade. 

▪ Carácter de continuidade das actuacións e espírito integrador das mesmas. 

▪ modelo de educación en igualdade adaptarase ás necesidades reais do noso centro educativo e 

obedecerá a criterios de eficiencia. 

▪ Avaliación e seguimento do Plan de Igualdade. 

Deste xeito, os principios orientadores dos contidos do Plan de Igualdade son : 

▪ Igualdade entre mulleres e homes. 

▪ Non discriminación. 

▪ Respecto dos dereitos e liberdades fundamentais de mulleres e homes. 

▪ Empoderamento. 

▪ Transversalidade das actuacións que contempla o plan de Igualdade. 

▪ Educación en e para a diversidade. 

▪ Participación de toda a comunidade educativa (persoal do centro, docente e non docente e 

alumnado e comunidade onde está inscrito) 

▪ Corresponsabilidade. 

▪ Uso da linguaxe e materiais curriculares non sexistas e inclusivos. 

▪ Resolución pacífica de conflitos. 

Dos principios orientadores do contido despréndense un conxunto de eixos a analizar : 

▪ Actitudes e valores. 

▪ Uso non sexista da linguaxe. 

▪ Uso de espazos e tempos. 

▪ Materiais Curriculares de Educación en Igualdade. 

▪ Prevención e detección de situacións de violencia de xénero. 
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3 Análise da situación do centro 

1.7. Análise xeral da situación de partida 

A análise da situación do centro establecese como unha acción sensibilizadora en si mesma. 

Considerase dende a Comisión de Igualdade que é importante facela a través de axentes externos 

posto que empodera a nosa labor, asemade, a asignación de recursos materiais e humanos ás 

planificacións do equipo a identifican como realmente relevante na practica do centro e nos 

obxectivos da Concellería de Educación. 

Con todo é necesario por parte de esta comisión considerar que a avaliación inicial do centro vai en 

paralelo as actividades de sensibilización desenvolvidas ata o momento, así como das futuras. A 

análise do centro danos a pautas para propor melloras e  establecer prioridades establecendo puntos 

fortes e débiles e propostas de actividades a desenvolver. 

As cuestión a analizar son as seguintes: 

Linguaxe: se ben o tema do uso non sexista da linguaxe sempre é polémico pola cantidade de 

reticencias amosadas, todas as persoas con formación en igualdade saben da súa importancia, e 

establecese como o primeiro paso para traballar a igualdade no noso centro. 

Nun primeiro momento centrarase na utilización da linguaxe escrita no centro. Aquela que se poda 

analizar cunha simple observación dos letreiros expostos, as comunicacións internas, etc. 

Nun segundo nivel de análise  centrarémonos nos documentos oficiais do centro. A  observación do 

uso non sexista da linguaxe en todos os documentos escritos do centro. Programación Xeral Anual, 

Proxectos, Memorias, Informes, Plans, etc. 

O terceiro nivel ocúpao a Linguaxe Oral. Sendo este máis difícil posto que a linguaxe oral  é máis 

dinámico que a linguaxe escrita e ten menos posibilidade de  revisión. Ao ser máis espontáneo ten 

máis posibilidade de erro. Debido a isto centraremos a nosa análise do uso oral do rexistro formal do 

profesorado: reunións, claustro, actos públicos. E no rexistro informal, nas comunicación cotiás no 

centro. Centrándose no persoal docente e non docente porque todas as persoas que traballan no centro 

dan unha imaxe determinada do centro. 

Celebracións puntuais. Anotaranse as actividades desenvolvidas no centro ( 8 de marzo, Día 

internacional das mulleres, 25 de novembro, día internacional contra a violencia cara ás mulleres, ou 

17 de maio, Día internacional contra a homofobia, transfobia e bifobia. Así como das recollidas no 

calendario escolar, Día do Libro, Día da Paz.. para tentar observar se tamén se inclúe a perspectiva 

de xénero. 

Accións concretas. É importante sinalar estas actuacións porque son significativas para o alumnado 

aínda que non formen parte dunha acción sistemática e globalizada no centro. O coñecemento das 

persoas que traballan, dende a súa parcela, por unha educación para a igualdade é, ademais, básico 

para crear alianzas. Preguntarémonos se se realizan exposicións con perspectiva de xénero, talleres 

externos dende algunha materia ou dende as titorías se abordan aspectos de igualdade ou prevención 

da violencia de xénero, unidades didácticas concretas que se enmarcan nas programacións de aula 

dentro de módulos concretos. Accións individuais no uso non sexista da linguaxe, visibilización do 

labor das mulleres de maneira explícita, etc. 
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Deste xeito a análise do noso centro permitirá ser conscientes das fortalezas e debilidades do centro 

en materia de igualdade e facer visible en toda a comunidade educativa a necesidade de cambios. 

1.8. Datos cuantitativos 

Como datos cuantitativos de partida a nivel de matrícula atopámonos con: 

Alumnado 

As estatísticas de matrícula, a día 14/10/2019 reflicten os seguintes datos, por Familia Profesional, 

Ensinanza en curso: 

Artes Gráficas 

Ensinanza Mulleres Homes Total 

– 1º C.B. Artes Gráficas 7 11 18 

– 1º CM. Impresión Grá-
fica 

4 15 19 

– 1ºCM Preimpresión Di-
xital 

8 14 22 

– 2º C.B. Artes Gráficas 2 10 12 

– 2º CM. Impresión Grá-
fica 

6 12 18 

– 2ºCM Preimpresión Di-
xital 

7 10 17 

Total 34 72 106 

Hostalería e Turismo 

Ensinanza Mulleres Homes Total 

– 1º CB Aloxamento e Lavan-
daría 

7 5 12 

– 1º CB Cociña e Restaura-
ción 

6 10 16 

– 1º CM Cociña e Gastrono-
mía 

11 31 42 

– 1º CM Servizos en restau-
ración 

10 13 23 

– 1º CS Dirección de cociña 6 15 21 

– 1º CS Dirección de servizos 7 15 22 

– 1º CS XAT 14 15 29 

– 2º CB Aloxamento e Lavan-
daría 

3 7 10 

– 2º CB Cociña e Restaura-
ción 

5 7 12 
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– 2º CM Cociña e Gastrono-
mía 

17 19 36 

– 2º CM Servizos en restau-
ración 

10 16 26 

– 2º Cs Dirección de cociña 7 16 23 

– 2º CS Dirección de servizos 9 9 18 

– 2º CS XAT 21 5 26 

– ZM Cociña e Gastronomía 32 19 51 

– ZS Dirección de cociña 33 29 62 

– ZS -Dirección de Servizos 10 13 23 

– ZS Servizos en restauración 6 18 24 

– ZS XAT (Dual) + (Distancia) 153 49 202 

Total 367 311 678 

Industrias Alimentarias 

Ensinanza Mulleres Homes Total 

– 1º C.M Panadaría 15 5 20 

– 1º CM. Panadaría 10 7 17 

Total 25 12 37 

Servizos Socioculturais e á Comunidade. 

Ensinanza Mulleres Homes Total 

– 1º CM APSD 24 2 26 

– 1ºC.S. Educación In-
fantil 

25 5 30 

– 1ºCSIntegración Social 24 4 28 

– 2º CM APSD 15 4 19 

– 2ºCS Educación Infan-
til 

31 1 32 

– 2º CS Integración So-
cial 

25 4 29 

– ZM APSD 56 14 70 

– ZS Educación Infantil 87 10 97 

Total 287 44 331 

Total alumnado CIFP Compostela 

Centro Mulleres Homes Total 
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– CIFP Compostela 713 439 1152 

 

Claustro 

O Claustro do CIFP Compostela conta, a data revisada do 24/10/2019 cos seguintes profesores/as: 

exercendo nesa data. 

Departamento de Artes Gráficas 

Centro Mulleres Homes Total 

– CIFP Compostela 3 5 8 

Departamento de Dinamización de Idioma 

Centro Mulleres Homes Total 

– CIFP Compostela 3 2 5 

Departamento de Formación e Orientación Laboral 

Centro Mulleres Homes Total 

– CIFP Compostela 4 3 7 

Departamento de Hostalería e Turismo 

Centro Mulleres Homes Total 

– CIFP Compostela 19 21 40 

Industrias Alimentarias 

Centro Mulleres Homes Total 

– CIFP Compostela 2 1 3 

Servizos Socioculturais e á Comunidade 

Centro Mulleres Homes Total 

– CIFP Compostela 16 3 19 

Total Claustro CIFP Compostela (revisión 24/10/2019) 

Centro Mulleres Homes Total 

– CIFP Compostela 47 35 82 

 

Se nos centramos nos cargos no CIFP Compostela, atopámonos co seguinte organigrama: 
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Organigrama: 

 

Dirección do CIFP Compostela 

D. Ramiro Esparis Sampedro 

Xefatura da área de calidade, innovación e orientación profesional 

Xefatura de área: Dª. María Joaquina Alonso Castro.   

Xefatura de departamento de Relación con Empresas: D. Carlos Veiga Pérez.   

Xefatura de departamento de Calidade e Innovación: Dª. Lara María López Calviño.   

Coordinación de Innovación e Formación do Profesorado: D. Manuel Angel Taboada Fernández.   

Coordinación de Programas Internacionais: .   

Coordinación de Tecnoloxía da Información e Comunicación (TIC): Dª. Paula Cao Brey.   

Xefatura de departamento de Acreditación e Probas: Dª. Pilar Ares Fondevila.   

Xefatura de departamento de Información e Orientación Profesional: Dª. Mª Jesús Rodríguez Lastres.   

Coordinación de Emprendemento: Dª María José Fernández Agrafojo   

Xefatura da área de administración e xestión 

D. José Antonio Vieites Quintáns 

Xefatura da área de formación 

D. Juan Manuel Cañete Quiñoy.  

Xefatura do departamento de Hostalería e Turismo: D. Jenaro Fieira Noya .   

Formación a distancia: Dª. Mª Luisa Alonso Fernández.   

Xefatura do departamento Industrias Alimentarias: Dª. María Luisa Fontela Albor.   

Xefatura do departamento Artes Gráficas: D. Daniel Castelo Guerrero.   

Xefatura do departamento Servizos Socioculturais e á Comunidade: Dna. María Carmen Cortizas Rodríguez   

Xefatura do departamento de Formación e Orientación Laboral: D. César García Traba. 

Xefatura do departamento de Dinamización de Idiomas: Dª. María Rañón Pimentel 

Coordinación de Biblioteca: Dª. María José Vilar Magán 

Coordinación do Equipo de Dinamización de Lingua Galega: D. Marcelo Vidal García 

 

Organigrama Mulleres Homes Total 

– CIFP Compostela 11 9 20 

 

Persoal non docente 

 

CIFP Compostela Mulleres Homes Total 

– Persoal non docente 13 7 20 

 

1.9. Contextualización 

Identificar as fortalezas, debilidades, ameazas e oportunidades do centro relacionadas coa igualdade, 

a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero. 
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Cuestións internas 

Fortalezas Debilidades 

▪ Aínda que non forman parte dunha acción sistemática, 
existen actuacións para a igualdade no centro. 

▪ A linguaxe inclusiva non está na totalidade dos documentos do 
centro. 

▪ Abórdanse a educación en emocións, a 
corresponsabilidade, os estereotipos e a orientación 
académica de forma non sistematizada nos distintos ciclos 
ofertados. 

▪ As actividades puntuais 25N, 8M non están sistematizadas, 
dependen da voluntariedade do profesorado. 

▪ Existe un equipo de igualdade que desenvolve actuacións 
de forma intermitente no centro. 

▪ Falta dunha imaxe coeducativa da web do centro: Linguaxe, 
difusión das actividades, sección específica, logo ou imaxe 
identificativa. 

▪ Existe un blog onde se recollen actuacións levadas a cabo.  ▪ Non existe por parte dos departamentos unha análise dos libros 
de textos ou materiais escritos e audiovisuais que revisen a 
linguaxe, imaxes, presenza ou ausencia de mulleres nos 
diferentes sectores profesionais. 

▪ Dende a Biblioteca téñense levado a cabo accións 
promotoras da igualdade. 

▪ Non existen accións sistematizadas para ofrecer imaxes de 
diversidade sexual, división sexual do traballo con imaxes 
estereotipadas das profesións. 

▪ Dende os departamentos (Artes gráficas, Dinamización, 
Servizos á comunidade, Cociña e Restauración, Servizos de 
Bar e restaurante .. ) téñense presentado referentes 
femininos ao alumnado nalgunha ocasión. 

▪ A linguaxe oral non sexista do profesorado non está 
xeneralizada nos contextos formais como claustros, 
avaliacións, concello social e actos públicos en xeral. 

▪ O equipo directivo ten presenza feminina. ▪ Non existe unha sección específica na biblioteca, ou proxecto 
Lector con perspectiva de xénero. 

▪ O equipo directivo apoia e manifesta o seu compromiso na 
implantación de medidas. 

▪ Non se conta cun Plan de igualdade, referencias incluídas no 
plan de Convivencia. 

▪ Se utilizan os recursos externos (inclusión nos programas 
365 días de respecto e igualdade e Donas de si, así como 
colaboracións con entidades externas) 

▪ Non existe ningún plan formativo en materia de igualdade no 
centro. 

▪ Se levan a cabo actividades puntuais que involucran a gran 
numero de profesorado e alumnado. Así como a axentes 
externos.  

▪ Os espazos para as actuacións en igualdade non están 
delimitados, nin adaptados as necesidades de ambos sexos e 
colectivos LGTBI  

 ▪ Non existe persoal formado en igualdade e liberado en horario. 

 ▪ Non existe unha comisión permanente de igualdade 
representativa da comunidade educativa 

Cuestións externas 

Oportunidades Ameazas 

▪ A traxectoria do centro en medidas de sensibilización 
levadas a cabo ata o momento fomenta o interese de 
implicación. 

▪ Aínda que a normativa é clara na implementación das medidas 
depende exclusivamente da voluntariedade do profesorado 
involucrarse nas accións a levar a cabo xa que non existe 
normativa que asigne recursos específicos (humanos, 
materiais, temporais) ao desenvolvemento das accións.  

▪ Existe un grupo entre o profesorado interesado na 
implementación do Plan de Igualdade no centro. 

▪ Existe un grupo de profesorado interesado en recibir 
formación específica en Igualdade. 

▪ O anterior resta valor o valor das accións a levar a cabo, polo 
que repercute na súa organización e xestión. 

▪ Existen recursos externos, que poden facilitar o 
desenvolvemento de actuacións. 

▪ A sobrecarga de funcións do profesorado (horas lectivas, nº de 
alumnado, calidade…) dificulta a asunción de novas 
responsabilidades. . 
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▪ Canalízanse as actuacións a través das xefaturas dos 
departamentos. Apelando á voluntariedade dalgún das ou 
dos seus membros. 

▪ A pouca formación en Igualdade por parte do profesorado 

▪ Dende a Dirección Xeral de FP se está forzando a actuación 
e a posta en marcha de medidas, o que induce a pensar 
que poderán ter continuidade e recoñecemento co tempo. 

 

▪ Existe un grupo de traballo no centro e unha implicación 
activa por parte do equipo directivo. 

 

▪ Moitos documentos xa están revisados e os datos 
desagregados por sexo. 

 

▪ As accións levadas a cabo ata o momento poderíanse 
sistematizar. 

 

 

Ao non existir normativa algunha que regule a dedicación de recursos humanos e temporais a esta 

labor dentro das actividades do propio Plan de Igualdade, faise necesaria unha avaliación minuciosa 

e profesional para concretar accións a través de unha entidade externa e coa formación axeitada para 

a súa realización.  

Establécense tres niveis de indicadores de resultados segundo a bibliografía consultada, e despois de 

analizar a DAFO;  unha vez “ubicadas”, as actividades propostas por parte das persoas membros da 

comisión iran encamiñadas a consolidar ou acadar un maior nivel de implementación: 

Básico: 

▪ Usamos unha linguaxe non sexista a nivel escrita, boletíns, comunicacións, notas e avisos 

internos, actas, carteis, letreiros.. 

▪ Realizamos actividades o 8 M e o 25. Aplicamos a perspectiva de xénero noutras celebracións 

como o día do libro, o día da docencia ou calquera outra data conmemorativa. 

Intermedio: 

▪ Documentos oficiais do centro (PXA, PE, PAT, Programacións..) utilizamos unha linguaxe escrita 

non sexista. 

▪ PAT existen actividades relacionadas coa igualdade nos diferentes ciclos do centro. Abordarase a 

educación en emocións, a corresponsabilidade, os estereotipos, a orientación académica e 

profesional que promociones a liberdade de escolla nos itinerarios formativos. 

▪ Fanse  obradoiros ou talleres sobre a prevención das violencias machistas. Existen unidades 

didácticas especificas nas programacións de cada materia. Sexo das persoas que participan na 

oferta de formación permanente non estereotipada. 

▪ Acción concretas. Desenvólvense actividades concretas por algunha profesora ou profesor, de 

xeito individual ou nalgún grupo, departamento específico, biblioteca… 

▪ Existe presenza de mulleres e homes no equipo directivo. Utilizan unha linguaxe inclusiva. 

Realizase o esforzo de nomear representante de igualdade no centro. Existe o apoio manifesto por 

parte da dirección as actividades relacionadas coa educación en igualdade.(comisión de igualdade, 

coordinadora..) Apoia en tempos, espazos e recursos o diagnóstico e actividades a desenvolver do 

centro con perspectiva feminista. Presenta os datos desagregados por sexos en resultados 
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académicos e de convivencia. Analiza os itinerarios ou ciclos pola súa predominancia de alumnos 

e alumnas. 

▪ Existe unha imaxe coeducativa da web do centro: linguaxe, difusión das actividade, sección 

especifica e logo. 

▪ Por parte dos departamentos analízanse os libros de texto e materiais escritos e audiovisuais 

revisando a linguaxe, imaxe, presenza/ausencia das mulleres nos diferentes sectores profesionais. 

Impúlsanse imaxes que presentan a diversidade afectivo sexual, división sexual do traballo con 

imaxes non estereotipadas das profesións.  (presentan a varóns relacionados coa ética do coidado, 

mulleres vinculadas a temas científicos, tecnolóxicos, empoderadas con iniciativa persoal, 

autoridade social e éxito profesional así como referentes femininos na historia da profesión). 

▪ Utilízanse recursos externos (inclusión en programas de innovación, proxecta.. colaboración con 

distintas asociacións ou entidades. 

Nivel avanzado: 

▪ Linguaxe escrita e oral (docente e non docente) . Utilizase nos contextos formais como claustros, 

avaliacións, Concello Social e actos públicos en xeral e nos contextos informais. 

▪ Contase na biblioteca cunha sección específica. Lévanse a cabo clubes de lectura (alumnado e 

profesorado) . Proxecto Lector con Perspectiva de xénero. 

▪ plan de Convivencia recolle datos desagregados por sexo en mediación, expulsións, 

expedientes, avisos de incidencias, taxas de promoción e titulación. Existe un plan de 

educación emocional e afectivo sexual. 

▪ Plan de igualdade está incorporado no Plan de Convivencia. 

▪ Existe algún plan formativo para o profesorado en materia de igualdade no centro. 

▪ profesorado dispón dun banco de recursos para adaptar as súas programacións. 

▪ Os espazos presentan ocupacións equilibradas de homes e mulleres. Existen puntos específicos 

destinados á actuacións en igualdade. Están adaptados a necesidades de ambos sexos e ao 

colectivos LGTBI. (aseos, vestiarios..). 

▪ Existe persoal especializado en igualdade liberado en horario.  

▪ Existe unha comisión permanente de igualdade representativa da comunidade educativa.



 

 

   

 

 

 

4 Obxectivos xerais do Plan 

1. Incorporar a perspectiva de xénero e do principio de igualdade de 

oportunidades na documentación organizativa do centro: 

a. Crear un espazo web dentro do portal educativo para difundir a 

información en materia de igualdade de interese para a comunidade 

educativa. 

b. Fomentar a oferta de actividades formativas no ámbito da igualdade e 

da violencia de xénero, así como no da diversidade afectivo sexual. 

c. Constituír un encontro anual para a totalidade dos axentes da 

comunidade educativa co fin de fomentar o debate sobre as accións que 

se están a desenvolver no ámbito da igualdade. 

d. Identificar e difundir boas prácticas e materiais de referencia para 

realizar unha orientación profesional e vital libre de prexuízos, 

visibilizando os roles non marcados na orientación educativa e 

profesional e facilitando modelos profesionais e vitais diversos que 

rompan roles de xénero e que favorezan unha perspectiva aberta, plural 

e positiva. 

2. Fomentar a elaboración, elección e uso de materiais didácticos inclusivos 

e coeducativos. 

a. Elaborar orientacións para a valoración de materiais didácticos dende o 

punto de vista da perspectiva de xénero.  

b. Revisar materiais didácticos vinculados a programas e proxectos 

educativos co fin de garantir a perspectiva de xénero. 

c. Difundir a táboa de avaliación de materiais didácticos dende o punto de 

vista da perspectiva de xénero entre a comunidade educativa. 

d. Elaborar unha publicación divulgativa para o profesorado para difundir 

os principios da coeducación, da igualdade e da educación afectiva e 

sexual na comunidade educativa 

e. Crear un espazo web dentro do portal educativo para difundir a 

información en materia de igualdade de interese para a comunidade 

educativa. 

f. Realizar accións informativas con recomendacións sobre aspectos de 

organización e planificación no centro dende o respecto e a integración 

da igualdade. 

g. Configurar e xestionar maletas viaxeiras para ensinanza obrigatoria 

sobre igualdade de xénero, violencia de xénero e educación afectiva 

sexual.  

3. Intensificar a formación do profesorado para o tratamento da diversidade 

afectiva e sexual no ámbito educativo e o fomento de  dinámicas educativas 

libres de estereotipos de xénero. 



 

 

   

 

 

 

a. Incluír a perspectiva de xénero e o principio de igualdade no curso de 

formación inicial do novo persoal docente do noso centro. 

b. Fomentar a oferta de actividades formativas no ámbito da igualdade e 

da violencia de xénero, así como no da diversidade afectivo sexual. 

c. Identificar os cursos relacionados con igualdade e coa violencia de 

xénero na oferta formativa do profesorado. 

d. Realizar accións formativas sobre materiais didácticos coeducativos. 

e. Fornecer pautas para a revisión dos documentos interno do centro para 

explicitar as medidas re educativas e reparadoras aplicables no caso de 

condutas contrarias á convivencia por razón de xénero. 

f. Constituír foros de debate e discusión interdisciplinarios co fin de 

garantir as liñas estratéxicas comúns en materia de igualdade. 

g. Establecer un grupo interdisciplinario para a resolución de cuestións 

relacionadas coa inclusión da perspectiva de xénero no ámbito 

educativo. 

h. Elaborar un programa educativo con perspectiva de xénero que 

favoreza a participación do alumnado en intervencións 

sociocomunitarias. 

i. Impulsar un ciclo formativo superior para incluír a perspectiva de 

xénero na oferta de FP do centro. 

j. Favorecer a implicación do profesorado das distintas familias 

profesionais nos programas de innovación educativa que están a 

traballar no ámbito da igualdade. 

4. Educar dende a diversidade para unha relacións afectivas e sexuais 

saudables e respectuosas e para unha convivencia harmónica que integre 

a diversidade de xénero, sexual e afectiva. 

a. Elaborar unha publicación divulgativa para o profesorado para difundir 

os principios da coeducación, da igualdade e da educación afectiva e 

sexual na comunidade educativa. 

b. Fornecer pautas para a revisión dos documentos interno do centro para 

explicitar as medidas re educativas e reparadora aplicables no caso de 

condutas contrarias á convivencia por razón de xénero. 

c. Incluír  nun espazo web dentro do portal educativo para difundir a 

información en materia de diversidade afectivo sexual  de interese para 

a comunidade educativa. 

d. Realizar ou colaborar con entidades locais con accións formativas sobre 

materiais didácticos coeducativos e diversidade afectivo sexuais. 

e. Incluír a perspectiva de xénero e o principio de igualdade e diversidade 

afectivo sexual no curso de formación inicial do novo persoal docente. 

f. Identificar os cursos relacionados con igualdade e coa violencia de 

xénero na oferta formativa do profesorado. 



 

 

   

 

 

 

g. Constituír foros de debate e discusión interdisciplinarios co fin de 

garantir as liñas estratéxicas comúns en materia de igualdade. 

5. Traballar as relacións de uso abusivo do poder e a violencia sistémica no 

exercicio das relacións persoais, co fin de visibilizar os mecanismos que 

sustentan a violencia de xénero, e favorecer relacións pacíficas e positivas 

para todos os membros da comunidade. 

a. Realizar accións informativas con recomendacións sobre aspectos de 

organización e planificación no centro dende o respecto e a integración 

da igualdade. 

b. Fornecer pautas para a revisión dos documentos interno do centro para 

explicitar as medidas re educativas e reparadora aplicables no caso de 

condutas contrarias á convivencia por razón de xénero. 

c. Promover unha imaxe das mulleres no ámbito educativo para que o 

alumnado dispoña de referentes femininos en todos os eidos da 

sociedade. 

d. Promover unha elección do futuro académico e profesional libre de 

estereotipos de xénero, en particular poñendo en valor a vocación 

científica e tecnolóxica ou calquera dos sectores productivos altamente 

masculinizados no alumnado feminino. 

e. Realización de talleres e actividades educativas específicas para 

facilitar un proxecto persoal e profesional baseado na vocación e 

capacidades propias libre de condicionamentos e usos sociais baseados 

en roles de xénero. 

6. Abordar a detección precoz e a resposta eficaz e sistémica á violencia de 

xénero e outras formas de abuso, discriminación e violencia asociadas, con 

especial atención á prevención e compensacións de situacións de 

discriminación múltiple (diversidade funcional, étnica, de procedencia, 

etc). 

a. Establecer un grupo interdisciplinario para a resolución das cuestións 

relacionadas coa inclusión da perspectiva de xénero e prevención da 

violencia de xénero no ámbito educativo. 

b. Realizar unha guía básica de detección precoz da violencia de xénero 

que sirva como ferramenta de prevención entre o alumnado e 

proporcione pautas de actuación ao profesorado. 

c. Realizar un breve protocolo de actuación para abordar casos de 

condutas contrarias á convivencia. 

d. Configurar e xestionar maletas viaxeiras para ensinanza obrigatoria 

sobre igualdade de xénero, violencia de xénero e educación afectiva 

sexual.  

e. Incluír  nun espazo web dentro do portal educativo para difundir a 

información en materia de prevención da violencia exercida contra a 

muller.
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5 Desenvolvemento das actuacións 

 

Actuación Obxectivos Actividades Responsable. 
Coordinación E Participan-
tes 

Orzamento/ Recursos 
Previstos na data de entrega e asigna-
dos por actividade 

Medición/ In-
dicador 

Cronograma De 
Actuacións. 

Inclusión da pers-
pectiva de xénero 
nas dinámicas edu-
cativas de centro. 

1.Elaborar  publicacións di-
vulgativas. 
 
2.Revisar documentos de 
centro. 

A1. Elaboración de manuais para a intro-
dución da perspectiva de xénero nos do-
cumentos de centro. 

Responsables: 
Departamento de Orienta-
ción. Comisión de Igualdade. 
Equipo directivo. 
Coordinación: 
Comisión igualdade. Comi-
sión de Igualdade. Departa-
mentos de Dinamización e 
Biblioteca. 
Participantes: 
Departamentos. 
 

Orzamento previsto:3000€ 
 
 
Publicacións procedementos e dípti-
cos. (calendario, linguaxe non sexista 
e protocolo violencia) 
100 dirixido ao profesorado do centro. 
-utilización de díptico linguaxe inclu-
sivo. 
-identificación de micromachismos na 
aula. 
-prevención da violencia de xénero. 
procedemento de actuación. 
 
Dípticos para a entrega ao alumnado. 
1Díptico informativo sobre a discrimi-
nación de xénero. Datos de acceso 
aos ciclos, postos de poder, nº denun-
cias, mulleres asasinadas… (parecida 
á presentación elaborada para a pre-
sentación ao equipo de igualdade) 
 
Merchandinsing nos postos violetas. 
Díptico a muller na actualidade (cul-
tura_ refráns, 1.Medios de comunica-
ción_ cosificación. Industria da beleza, 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

Outubro a de-
cembro. 
 
 
Continua ao 
longo curso. 
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anorexia… 2.Cancións, películas … 
amor e sexo. 
3.Tarefas e postos de traballo relacio-
nado coas tarefas de coidado. 
4.Invisibilización na historia da humani-
dade.  
(a idea é que cando se faga a feira 
cada stand, teña información relativa 
ao tema… e actividades que se levan 
a cabo ou poden levarse a cabo dende 
o centro). 
 
A elaborar a información. 
 
Merchandising: 
200 dípticos cada tipo.  
100 libretas. 
100 dípticos en cada stand con infor-
mación sobre factores que inflúen na 
violencia exercida contra a muller. 
 

 Realizar accións informati-
vas. 

A2. Feira da igualdade.  
“Iqual Compostela”.  
 
Semana con Stands informativos. 
Convocaranse aos axentes externos 
(FCT e persoas que podan e queiran 
asistir para unha mañá e expoñerase o 
PLAN DE IGUALDADE do centro e as ac-
cións a desenvolver.  
Rematarase o acto cun monólogo en 
clave de humor sobre a situación das mu-
lleres. Clara Gayo. 
Cada stand representará un aspecto a 
traballar no centro. Daranse dípticos infor-
mativos e contarase un pouco o que se 
está a facer.  

Responsables: 
Equipo Directivo, Comisión 
de Igualdade, Departamen-
tos. 
Coordinación: 
Comisión de igualdade.  
Participantes: 
Entidades. alumnado, profe-
sorado 

Orzamento: 5000€ 
 
Carteleira: 
2 baner entrada 1`80  
2 baner laterais para salón de actos 
1,60  
4 puntos de información. (nos diferen-
tes espazos violetas dos espazos do 
centro) 
mostradores: 107 x4 .  
Expositores para puntos violetas.  
600x4  
Expositores grandes para 2 a entrada 
1800 euros 
 
Fotocall edificio servizos: 
 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

Novembro - De-
cembro 
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Ofreceranse Pinchos e bolsa merchandi-
sing as persoas asistentes. (157 no salón 
de actos) 
E alumnado e persoal que pase durante a 
semana e cubra a enquisa poderá levar 
unha bolsa, esperase que pase unha por-
centaxe importante do alumnado. Podería 
xestionarse co profesorado para que pa-
sen polos stands durante as horas de 
clase. 
Poderían  estar en cada stand membros 
do grupo de igualdade, nun tempo deter-
minado. E pola tarde xestionar tamén ou-
tro grupo. 
  

Monólogo final Clara Gayo.  
 
 

Merchandising: 
100 dípticos.  
100 libretas. 
500 delantais  
-Profesorado: 
Tinta para impresión:  
 
Alumnado: 
500 camisetas.  
500 delantais. 
Prensa chapas y 2000 chapas 
-Persoas Externas. 
(empresas coas que colaboramos nas 
FCTs) 100 
-Autoridades Asistentes e Medios de 
Comunicación:100 
Bolsas:  
libreta 
pen memoria (tarjeta con impresión),   
Impresos de avaliación.  
Impresións para cubrir nos stands (ela-
borar enquisa) 

 Crear un espazo web para 
facilitar o traballo en rede e o 
acceso aos recursos así 
como a difusión de boas 
practicas educativas. 

A3. Creación e posta en marcha dun es-
pazo virtual na paxina web do centro.  

Responsables: 
Equipo directivo. Empresa 
Coordinación: 
Comisión de Igualdade. De-
partamentos  
Participantes: 
Comunidade educativa. 
 

Orzamento:  
Presuposto empresa (en proceso de 
elaboración no CIFP) 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Curso 2019-
2020 
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Grao de satis-
facción. 

 Intensificar a formación do 
profesorado do centro en re-
lación á igualdade, coeduca-
ción, estereotipos, diversi-
dade afectivo sexual e vio-
lencia de xénero. 

A4. Solicitude do Ciclo Superior Promo-
ción da Igualdade 

Responsables: 
Equipo directivo.  
Coordinación: 
Departamento de SSCC 
Orientación. Coordinación 
de Formación. Departa-
mento de Servizos á comu-
nidade 
Participantes: 
Profesorado 
 

Orzamento: ---- 
 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

 

  A5. Learning Compostela.  
Creación e publicacións de manuais pro-
pios para o profesorado. 
Solicitude e participación nas actividades 
de formación. 

Responsables: 
Equipo directivo.  
Coordinación: 
Coordinación de Formación. 
Departamento de Servizos á 
comunidade 
Participantes: 
Conxunto do profesorado 
 

Orzamento: 500€ 
Publicacións. 
Licenzas. 
Inclusión na web.  

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

2º trimestre – 3º 
trimestre (publi-
cacións) 

Promoción dun pro-
xecto vital libre de 
estereotipos. 

Proporcionar modelos profe-
sionais vitais e diversos que 
rompan cos roles de xénero 
e favorezan unha perspectiva 
aberta, plural e positiva. 

A6. “Proxecto Con Versadas” Responsables: 
Comisión de Igualdade. 
Coordinación: 
Comisión de igualdade. De-
partamentos  
Participantes: 

 
Conversadas:500 cada vídeo. Total 
2000€ 
 
 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Xaneiro - Fe-
breiro 



 

 

   

 

 Páxina 26 de 56 

 

Profesorado e alumnado 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

  A7. Proxecto Rompendo cos estereoti-
pos. 

Responsables: 
Comisión de Igualdade. 
Coordinación: 
Departamentos  
Participantes: 
Alumnado 
 

Estereotipos: 300 cada vídeo. Total: 
1600€ 
 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

2º Trimestre 

  A8. Humanización de espazos. Responsables: 
Equipo Directivo. Comisión 
de Igualdade.  
Coordinación: 
Comisión de igualdade 
Departamentos e coordina-
cións. 
Participantes: 
Comunidade educativa 

Orzamento: 1000 € (Placas Vinilos e  
Impresións). 
 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

Xaneiro - Fe-
breiro 
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  A9. Xornada profesionais. “Mulleres con 
estrela”  
“Mulleres Ilustradoras” 
“Mulleres Empresarias” 
“Mulleres Invisibles” 
“Mulleres na Literatura” 
“Mulleres ...  

Responsables: 
Departamentos 
Coordinación: 
Comisión de Igualdade 
Participantes: 
Comunidade educativa 

Orzamento: ????€ 
Vinilos. 
Impresións. 
Paneis 
Cartelería 
Merchandising  
 
Aperitivo ?? 
4-5 Poñentes. 
 
 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

2º - 3º trimestre 

  A10. Boas prácticas no “plan de Igual-
dade nas empresas”. 
 

Responsables: 

Equipo Directivo, .Departa-
mento de Orientación. Comi-
sión de Igualdade. 

Coordinación: 

Comisión de Igualdade. 

Departamento de FOL 

Participantes: 

Comunidade educativa 

Orzamento: ????€ 
Convidados. 
Aperitivo. ?? 
Merchandising  
 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

Maio - Xuño 

Coordinación cos di-
ferentes axentes so-
ciais como apio e 
complemento  

Visibilizar a diversidade so-
cial 

A11. Solicitude de talleres de sensibiliza-
ción cos diferentes axentes sociais. (Va-
galume, Colectivo LGTBI..) 

Responsables: 
Departamentos 
Coordinación: 
Comisión de Igualdade 

Orzamento: ???? 
A establecer con distintos axentes. 
 

Consecución 
de obxecti-
vos. 

Curso Acadé-
mico 
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 Participantes: 
Profesorado e alumnado 

Departamento de servizos á 
comunidade 

 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

Educación na diver-
sidade para unhas 
relacións afectivas e 
sexuais saudables e 
repectuosas  

Acadar unha convivencia 
harmónica que integre a di-
versidade de xénero, sexual 
e afectiva.  

A12. Cine Foro VO 
 
 

Responsables: 
Departamento de Idiomas.  
Coordinación: 
Comisión de Igualdade 
Participantes: 
Alumnado  
Departamento de Linguas 

Orzamento: 300€ 
Películas 
Licencias. 200 aprox. 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

Planificación ac-
tividades de “Vi-
sionado de pelí-
culas en linguas 
estranxeiras 
V.O” 

  A13. Maletas Viaxeiras.  
A 14 Clubes de lectura. 

Responsables:  
Coordinación de Biblioteca e 
Dinamización 
Coordinación: 
Comisión de igualdade 
Participantes: 
Departamentos e alumnado 

Orzamento: 3.2000 
Listado  bibliografía e de recursos por 
parte da biblioteca: maleta. . 
maletas violetas: 2  200 euros. 
2 expositores. 600 euros. 
2 vitrinas expositoras con chave.  

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Curso acadé-
mico 
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Grao de satis-
facción. 

  A15. Pasos violeta. Pasos cova da vella. 
 
 

Responsables: 
Equipo directivo 
Coordinación: 
Comisión de Igualdade. 
Participantes: 
Alumnado e profesorado 
Alumnado l do CEIP Lamas 
de Abade 

Orzamento: 800€ 
pintura 200 
. 
Camisetas infantís 
kit infantil para colorear.  
100 aprox. 
 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

2º/3º Trimestre 

 Establecer espacios de so-
cialización e convivencia. 
 

A16. “Unha Habitación Propia.” Responsables: 
Equipo Directivo 
Coordinación: 
Comisión de igualdade. 
Participantes: 
Departamentos  

Orzamento: 6000€  
Vinilos nos aseos  
e “vestiarios propios”. 
Presuposto en función do custo e can-
tidade de consignas. 
4 espazos habilitados, caixas de co-
rreo 
Bancos: 240x4_  
unha cadeira ou sillón. 
100x4 400  
Vinilos con texto.  
4 papeleiras.  
Pinturas:  
Expositores para puntos violetas.  
600x4  
 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

Puntos violetas 
rematados No-
vembro – De-
cembro  

  A17. Andaina  Responsables: 
Equipo directivo. Comisión 
de igualdade 
Coordinación: 

Orzamento: 1400€ 
merchandising. 
200 
chaleco 200 

Consecución 
de obxecti-
vos. 

Maio 
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Comisión de igualdade 
Participantes: 
Membros da comunidade 
educativa. Alumnado CEIP 

 
mochila 200 
camiseta infantil 200 
 

 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

Identificación de re-
lacións de uso abu-
sivo de poder e vio-
lencia sistémica no 
exercicio das rela-
cións persoais  

Visibilizar os mecanismos 
que sustentan a violencia de 
xénero e favorecer as rela-
cións positiva e pacificas 
para todos os membros da 
comunidade 
 

A18. Concurso “Haikus do Benquerer”. O 
Amor Romántico 

Responsables: 
 
Coordinación: 
Participantes: 
Departamento de Hostalaría 
e restauración. Departa-
mento de Artes gráficas. De-
partamento de Servizos á 
comunidade. Biblioteca. Di-
namización Lingüística 

Orzamento: 2000 aprox 
Carteleira.  
Impresión. 
Publicacións 1000 exemplares.  
Premios.  
tinta e papel. 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

Xaneiro - Fe-
breiro 

Abordaxe da detec-
ción da violencia de 
xénero e outras for-
mas de abuso, dis-
criminación e violen-
cias asociadas  

Elaborar programas coedu-
cativos enfocados ao traballo 
de aula das relacións perso-
ais, afectivas e sexuais para 
identificar condutas prexudi-
ciais e contrarias á conviven-
cia. 

A 19.“Campaña sensibilización” . 
 
Obradoiros en clave de xénero.  
Clara Gayo  
4 obradoiros. 
2 no segundo trimestre coincidindo co día 
da muller e  
2 no terceiro 
coincidindo coas letras galegas. 
 

Responsables: 
Coordinación: 
Participantes: 
Departamento de Orienta-
ción.  
Departamento de Servizos á 
comunidade. 
Comisión de Igualdade. 

Orzamento: 1000€ 
Obradoiros 250 cada un. 1000 euros 
total. 
Vinilos para  
Aseos  
Cabinas  
Vestiarios.  
 
Xa presupostado nos espazos 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Previo ao 8 
marzo e Maio 
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Grao de satis-
facción. 

  A20 “Homes de ollos Grandes” Responsables: 
Coordinación: 
Participantes: 
Comisión de Igualdade. 
Departamentos. 
Equipo directivo 

Orzamento: 300€ 
Realización e edición vídeo . 300€ 
aprox. 

Consecución 
de obxecti-
vos. 
 

Grao de reali-
zación de ac-
tuacións pre-
vistas. 
 

Grao de satis-
facción. 

Novembro - De-
cembro 
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6 Actividades a desenvolver por Departamento e 
Temporalización. 

1. INFORMAR. Dende a Subdirección Xeral de FP indicase que temos que implementar o Plan 

de Igualdade. Crearase unha Comisión de Igualdade e Presentarase por escrito unha proposta 

de actuacións no centro.  

2. IDENTIFICAR: Faise precisa a colaboración de alomenos unha persoa por departamento 

que canalice as decisións e propostas. 

3. ACTIVIDADES A LEVAR A CABO: 

1. Por todos os membros do departamento: 

i. A progresiva revisión e inclusión dunha linguaxe non sexista nos documentos 

oficiais e materiais utilizados na aula. (Programacións, actas, informes… ). 

(utilización de xenéricos como alumnado, ou masculino feminino, exemplos 

de femininos desenvolvendo actividades non asignadas usualmente …) 

ii. Desagregar por sexo os datos obtidos. (nº homes e nº mulleres) 

iii. Facilitar o desenvolvemento de actuacións coa participación activa nas 

actividades deseñadas. 

iv. Inclusión de referentes non estereotipados na programación (mulleres 

profesionais do sector).Propoñer unha profesional do sector e o campo no que 

é especialista. Remisión do listado á xefa ou xefe de departamento. 

2. Polas persoas designadas. (durante todo o curso, un trimestre, unha semana...non 

necesariamente teñen que estar todo o ano). 

i. Participación nas diferentes actividades a levar a cabo: 

NOVEMBRO- DECEMBRO. 

 Difundir e traballar aspectos relacionados coa violencia exercida contra as mulleres na aula . 

25 Novembro. (elaboración dun vídeo con varios rapaces posicionándose en contra da 

violencia de xénero. As tomas serán individuais, non máis de 30´´ xa que se unirán e se 

poñerán no hall a semana previa.  

 Asistencia á actividade deseñada polo grupo de igualdade. (grupo de alumnado). 

 Participación na presentación do PLAN DE IGUALDADE. 

XANEIRO-FEBREIRO. 

 Entrevista “Con versada”.. Selección dun tema a trata e elección de profesional para 

desenvolver a entrevista. Previo traballo co alumnado.  

 Participación na difusión do concurso HAIKUS DO BENQUERER. 

 Humanización de espazos. Participación no deseño e posta en marcha dos espazos violetas e 

nomeamento de aulas.  

MARZO- ABRIL 

 Participación na organización proposta de foros, congreso, seminario…  
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MAIO- XUÑO 

 Xornada referentes profesionais (Boas prácticas nos Plans de Igualdade das empresas). 

 

DEPARTAMENTO DE FOL 

Proposta de foro “Boas prácticas de igualdade na empresa”. Un dos temas a tratar podería ser unha 

xornada de medidas que se levan a cabo nas empresas para implantar a perspectiva de igualdade. O 

PLAN DE IGUALDADE NA EMPRESA.  Poderíase planificar polo departamento. Establecendo 

empresas (existen listados de empresas comprometidas en internet) que nos falen das medidas 

levadas a cabo.  

DEPARTAMENTO DE  DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA . 

Panel de mulleres relevantes das letras galegas. Proposta e dexeño. Delimitando espazo e contidos. 

Facer propostas de mulleres relevantes nos distintos ámbitos culturais para ter sempre en cada 

actividade algunha representación, actuación ou actividade do centro unha muller. (25N, Cea 

rompendo cos estereotipos ou Entrega premios concurso. Foros, seminario, presentación do plan de 

igualdade….). 

Festa das Letras, Mulleres e Entroido… A muller como transmisora de coplas, regueifas, arrolos, 

contos, receitas...…. (calquera proposta de contidos transversais) . 

Oficios invisibles. (redeiras, artesáns, elaboración de traxes tradicionais, zocas…) 

 

COORDINACIÓN BIBLIOTECA. 

Maleta viaxeira para os departamentos. (Manuais e materiais didácticos para a inclusión da 

perspectiva de xénero e proposta de actividades. 

Proposta e selección de espazo violeta, recuncho violeta para a promoción dos clubes de lectura, 

contacontos en clave de xénero….  

Clasificación dos materiais didácticos elaborados ( proxecto: Con versadas).  

Proposta Clubes de lectura.  

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS. 

Selección de películas V.O. para a o seu visionado, para o tratamento de temas de igualdade. 

Planificación da actividade. 1 por trimestre. Establecer breve “guía didáctica” para o debate. 

(Proposta temas :1ª violencia contra a muller. 2ª amor romántico e cousificación da muller. 3º 

Diversidade afectiva- sexual) 

7 Propostas de visibilización e difusión 

 

Todas as actuacións previstas neste Plan de Igualdade do CIFP Compostela, están encamiñadas á 

visibilización e difusión do mesmo, non só entre a comunidade educativa do noso centro, senón cara 

ao exterior: axentes externos, colaboracións, outros centros, visitas,.... Integrando o principio de 

igualdade na cultura, obxectivos e valores do CIFP, tentando implicar a toda a comunidade, 
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capacitando aos distintos Departamentos para incorporar a igualdade na súa labor, e en definitiva 

sensibilizando en materia de igualdade. 

Se nos referimos a medidas concretas: 

-Fomento do uso de linguaxe e imaxes non sexistas no centro. 

-Humanización de espazos. 

-Presenza e información / formación por Departamentos. 

-Elaboración de manuais / publicacións. 

-Presenza física no CIFP en diversos puntos: baños,  taquillas, pasos, puntos de igualdade, ... 

-Actividades que abranguen a máis colectivos que o CIFP (andaina, semana, cea, curtas, charlas, 

cooperacións, ...) 

-Procura de presenza dos medios en distintas actividades. 

-Presenza na web do centro. 

- Distribución de material entre os Dptos. de Orientación da contorna. 

- Distribución de material entre visitas tanto doutros centros, entidades ou persoas. 

- Difusión noutros centros (visitas e material para os Departamentos de Orientación) 

-Logotipo de igualdade. 

 

7.1 Impacto no CIFP 

O noso Plan de Igualdade configúrase como unha estratexia de visualización permanente e continua 

dentro das dinámicas do centro, priorizando espazos propios de igualdade, presenza nas actividades 

cotiás do centro, nas actividades lectivas e de Departamentos, na vida comunitaria, coordinación e 

cooperación con axentes sociais da comunidade, cooperación con centros educativos da contorna, 

facilitando a convivencia e espazos de reflexión e a presencia nos medios dixitais. 

En definitiva, normalizando a Igualdade na Formación Profesional, nomeando, visibilizando e 

recoñecendo a contribución das mulleres na profesionalización do país. 

 

8  Medidas de seguimento 

O seguimento do plan constitúe un proceso que se desenvolverá para obter un coñecemento preciso 

sobre as intervencións realizadas en materia de igualdade, será un sistema de observación continuada, 

mediante a recollida sistemática de información. 

Este seguimento require revisión de obxectivos para realización da memoria final; revisión de 

actuacións e as súas actividades para a planificación de futuras accións e liñas de mellora. 

Contratar a empresa, enquisas de valoracións para seguir o impacto do noso plan, así como para 

establecer os procedementos de mellora. 

Tentase ao longo do plan de igualdade recoller datos obxectivos referidos a: 
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Obxectivos acadados, en proceso e aprazados. 

Matriz do deseño do proxecto (DAFO) 

Adecuación do cronograma 

Revisión de recursos 

9 Avaliación 

Realizarase a través de: actas, reunións, nº de participantes, programación, fotos, recortes de prensa, 

presenza en web, presenza en medios, ... 

Así, en cada unha das actividades desenvolver reflectirase. Avaliación interna: Consecución de 

obxectivos, Grao de realización de actuacións previstas e Avaliación Externa: Grao de satisfacción 

(xeralmente a través dunha enquisa de satisfacción). 

 

Ademais da existencia do caixa de suxestións presente nos “Puntos Lilas” do centro. 

 

Revisión e mellora do Plan e conclusións finais 

Realizarase no documento “Memoria Plan de Igualdade”. 
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ANEXOS 

Anexo: Referencias Lexislativas. 

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia  

Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación  profesional do sistema 

educativo de Galicia 

Decreto 77/2011 do 7 de abril polo que se establece o regulamento orgánico dos centros integrados de 

formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar 

Decreto 80/2018, do 21 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior 

correspondente ao título superior de Promoción de Igualdade de Xénero e Corrección de erros. 

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 

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 

Decreto114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema 

educativo de Galicia 

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

bisexuais e intersexuais en Galicia 

Lei 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de Mulleres e Homes 

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

Lei Orgánica 1/2004 de 28 de decembro, de Medidas de protección integral contra a violencia de xénero 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (última modificación 6 de decembro de 2018) 

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro (última modificación 23 de marzo de 2018), para a mellora da calidade 

educativa 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do 

sistema educativo 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/09/09/20140909_curriculo_primaria.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/09/09/20140909_curriculo_primaria.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio26F6E_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio26F6E_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110510/AnuncioC3F1-090511-1402_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110510/AnuncioC3F1-090511-1402_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150127/AnuncioG0164-220115-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150127/AnuncioG0164-220115-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180813/AnuncioG0164-090718-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180813/AnuncioG0164-090718-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180814/AnuncioG0164-130818-1_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioG0164-260615-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160217/AnuncioG0244-110216-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160217/AnuncioG0244-110216-0005_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio26F6E_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100712/Anuncio26F6E_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140425/AnuncioC3B0-220414-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140425/AnuncioC3B0-220414-0001_gl.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2007/03/29/pdfs/A01203-01234.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2007/20070807/Anuncio2D48A_gl.html
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2005/01/01/pdfs/A00172-00202.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118-G.pdf
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Anexo: Fichas actuacións. 

CURSO: 2019/2020 

Nome De Actuación Persoas 
Destinatarias 

Persoas Responsables Número De 
Actuacións 

A.1. Banco de recursos para a promoción e 
incorporación da perspectiva de xénero na 
formación profesional. 

Profesorado. 
Alumnado 
Comunidade 
educativa. 
Entorno comunitario. 

Departamento de Orientación. 
Comisión de Igualdade.  
Equipo directivo. 
 

 
2 

Obxectivos 

Xerais:  
Inclusión da perspectiva de xénero nas dinámicas educativas de centro. 
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno 
comunitario, promotora de valores de convivencia en igualdade. 

Específicos: 
Elaborar  publicacións divulgativas. 
Revisar documentos de centro. 

Descrición da actividade 

A  actividade consiste fundamentalmente na elaboración dun banco de recursos para 
o profesorado. Ao que terán acceso a través dos documentos internos do centro. 
A primeira fase será a consulta da bibliografía de materiais dispoñibles para a 
incorporación da perspectiva de xénero. Comezamos coa información básica en 
igualdade e pouco a pouco iremos incorporando aspectos máis complexos.  
De este xeito o primeiro documento  é un glosario de termos. Onde terán a definición 
dos concepto máis utilizados. (sexo, xenero, sexismo, machismo, feminismo, brecha 
salarial, mainstraming de xénero.. ) Un manual de linguaxe non sexista nos 
documentos administrativos e no discurso oral. (incorporación dos femininos, 
xenéricos colectivos, profesións en feminino...) E xa por ultimo neste curso, un 
documento onde se establezan os aspectos a ter en conta para incorporar a 
perspectiva feminista nos materiais de aula (introdución de referentes femininos, 
exemplos ou casos prácticos non esterotipados...).  
Concluimos este actividade, incluindo na páxina web de igualdade un apartado con 
enlaces a diferentes recursos para utilizar nas aulas así como protocolos de 
actuación ante casos de abuso, agresión ou violencia. 

Implementación 

1ª fase: setembro- decembro 
2º fase: xaneiro- marzo 
3º fase: abril- xuño. 

Visibilización e difusión 

Difusión de dípticos e libretas. 
Inclusión na paxina Web e nos documentos de centro. 
Maquetación, impresión, presentación e divulgación nos departamentos e na 
xornada.  
EQUAL COMPOSTELA. 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

A acción require dun amplo traballo previo de consulta previa de bibliografía, 
elaboración de materiais, deseño, maquetación en diferentes formatos (dípticos, 
esquemas..) 
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas 
Responsables 

Número De 
Actuacións 

A2.  Feira da igualdade.  
“Iqual Compostela”.  
 
 

Comunidade educativa. 
Profesorado e axentes colaboradores coa comunidade 
educativa (empresas e institucións colaboradoras nas 
prácticas) 

Comisión de 
Igualdade.  
Equipo directivo. 
 

 
1 
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Obxectivos 

Xerais:  
Inclusión da perspectiva de xénero nas dinámicas educativas de centro. 
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno comunitario, promotora de 
valores de convivencia en igualdade. 

Específicos: 
Realizar acción informativas para sensibilizar á comunidade. 

Descrición da 
actividade 

 
O centro de formación profesional colabora cada curso cun número importante de empresas e 
organizacións para o desenvolvemento das prácticas do alumnado que xa ten superado todos os 
módulos. 
A actuación consiste en proporcionar un espazo e un tempo para o achegamento das empresas ao 
centro. Esta actividade centrarase en transmitir os beneficios da contratación de perfís intermedios 
(como son os perfís profesionais da FP) e na incorporación da perspectiva de xénero na formación 
profesional e na empresa.  
Habilitaranse catros stands en ambos edificios do centro organizados e xestionados previamente 
polo profesorado co alumnado, o que inclúe  a delimitación de catro puntos violetas e un proxecto 
de sensibilización nas aulas na que o alumnado deberá estar preparado para dar información sobre 
catro aspectos fundamentais: Socialización diferenciada (Distribución sexual do traballo 
público/privado. Traballos remunerados/ non remunerados.Traballos feminizados e traballos 
masculinizados. Influencia nos sectores profesionais. Acceso a postos de poder. Referentes 
femininos). Igualdade legal- Igualdade real (Lexislación educativa, lexislación laboral. 
Necesidades das mulleres e respostas das empresas. Plan de igualdade na empresa:: 
corresponsabilidade, reducción horaria, protección a victimas da violencia machista..). 
Comunicación e publicidade (imaxe da muller, linguaxe non sexista, publicidade...). Diversidade. 
Convivencia e Protección da violencia contra as mulleres e colectivos LGTBI (Respecto ás 
diferencias. Diversidade afectiva sexual. Novas masculinidades. Colectivos LGTBI e protocolos de 
intervención en casos de violencia). O profesorado implicado presentará a proposta ao alumnado e 
elaborarase o contido co alumnado nas aulas.  
A través de correos enviados polo profesorado con funcións de titoria nas FCT convidarase a 
representantes das empresas colaboradoras. Dende a Dirección enviaranse notas de prensa aos 
principais medios de comunicación. Na Xornada inagural a Comisión de Igualdade dará a coñecer 
os aspectos fundamentais a traballar no plan tentando relacionar a importacia da incorporación da 
perspectiva de xénero dentro das competencias do noso alumnado coa repercusión na mellora da 
calidade da formación profesional. Rematarase cun monólogo feminista en clave de humor e 
visitaremos os stands con aquelas persoas interesadas. Se lles dará a información relativa a cada 
tema tratado en cada stand, cubriran unha enquisa e entregaraselles unha bolsa cun pendrive que 
recolla a información dada na charla, un delantal e unha libreta.  Os stands permaneceran 
habilitados durante unha semana. Establecerase un horario de dúas horas de mañá e dúas horas 
pola tarde  atendido polo alumnado que previamente traballou en canda stand, para que todo o 
profesorado poda pasar co seu grupo en horas lectivas rotando polos stands. É importante non 
interferir no normal desenvolvemento das aulas. Polo que require dunha planificación previa en 
colaboración co profesorado do centro. 
Nos stands, o alumnado responsable, entregará un diptico sobre o tema correspondente e facilitará 
información. Unha vez rematado, pasarán unha pequena enquisa de avaliación e entregarán unha 
bolsa con productos. (bolsa, diptico, bloc de notas e delantal). Xa finalizada a actividade 
procederanse a avaliar os resultados a través das enquisas e a reunión de avaliación da Comisión. 

Implementación 

1ª fase: NOVEMBRO- DECEMBRO. Preparación e organización dos grupos participantes. Difusión 
e concreción de datas con empresas. 
2ª fase: XANEIRO. Execución. 

Visibilización e 
difusión 

A propia actuación enmarcase nunha acción de visualización e difusión.  
Notas de prensa e acto presentación. 
Stands informativos durante unha semana. 
Difusión da información a través do alumnado e profesorado implicado. 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

O acto require un traballo previo de preparación: Presentación do plan por parte da comisión, 
elaboración de materiais e impresión, organización e xestión do servizo de información. 
Divulgación. 
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsables Número De Actuacións 

A3. Igualdade na rede. Comunidade educativa. 
Entorno social comunitario. 

Comisión de Igualdade.  
Equipo directivo. 
Coordinación TICs. 

2 

Obxectivos 

Xerais:  
Inclusión da perspectiva de xénero nas dinámicas educativas de centro. 
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno comunitario, 
promotora de valores de convivencia en igualdade. 

Específicos: 
Realizar accións informativas dirixidas á comunidade en xeral. 
Crear un espazo web para facilitar o traballo en rede e o acceso aos recursos así como a 
difusión de boas practicas educativas. 

Descrición da actividade 

Habilitar un espazo de Igualdade na Web. O espazo deberá contar alomenos cunha sección 
de actividades desenvolvidas para darlle visibilidade e difusión ás actuacións desenvolvidas. 
Un banco de recursos para o profesorado e o alumnado. Enlaces de interese. Sección de 
Biblioteca onde se colgarán as actividade desenvolvidas en clave de xénero e as propostas 
de foro e bibliografía. E sección de referentes En feminino. Onde se irán introducindo datos 
e información de mulleres referentes nas distintas familias profesionais impartidas no centro. 
Tamén parecenos importante establecer unha sección de protocolos contra a violencia de 
xénero e colectivo LGTBI. Cos enderezos dos recursos e institucións a onde se poden dirixir 
en caso de ser victimas de algún tipo de acoso,agresión ou conducta violenta.  

Implementación 

1ª fase. Creación. NOVEMBRO- XANEIRO . 
2º fase. Dinamización. TODO O CURSO. 

Visibilización e difusión 

A propia actuación enmarcase nunha acción de visualización e difusión.  
Difusión da información a través do alumnado e profesorado implicado. 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

A actuación require un traballo previo de estruturación de contidos. Creación e revisión de 
contidos. Xestión de permisos….  Así mesmo será necesario articular a organización dos 
diferentes apartados creados e a súa actualización periódica. 
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsables Número De 
Actuacións 

A4.Ampliación da oferta educativa co Ciclo 
Superior da Promoción da Igualdade. 

Comunidade educativa. 
Entorno social comunitario. 

Comisión de Igualdade.  
Equipo directivo. 
Departamento de Servizos á 
comunidade. 

1 
 

Obxectivos 

 

Xerais:  
Inclusión da perspectiva de xénero nas dinámicas educativas de centro. 
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno comunitario, 
promotora de valores de convivencia en igualdade. 

Específicos: 
Promover a formación de axentes promotores da igualdade dentro da oferta pública. 
Favorecer a igualdade real dentro da comunidade coa creación e permanencia de novos 
perfís profesionais. 

Descrición da actividade 

O departamento da familia profesional de Servizos Sociocultarais e á comunidade aprobará 
a proposta de implementación do novo Ciclo no departamento informando  á dirección e ao 
Consello Social. Crearase un grupo de traballo e analizaránse os espacios e tempos de 
impartición para establecer os horarios e necesidade de recursos materiais, espaciais e 
persoai . Elaborará un listado de posibles empresas colaboradoras nas FCT do Ciclo 
Superior de Promoción da Igualdade. Esta actividade ademáis de facilitar información ao 
centro en relación á viabilidade da proposta, sensibilizará as empresas do entorno e dará a 
coñecer o perfil profesional en caso de non ser así. Parecenos unha labor fundamental 
para que as entidades detecten a necesidade e existencia de novos perfís profesionais. Por 
outra banda analizará os datos de poboación na contorna para establecer a posibilidade de 
matriculación por grupo de idade.  
Unha vez recopilados todos os datos elaborará a proposta e presentarase dende a 
dirección ao organismo competente na materia. 
 

Implementación 

XUÑO. 

Visibilización e difusión 

A consulta e prospección nas futuras empresas de prácticas.  
A información no claustro e no Consello Social do centro.  

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

O estudo dos contidos do currículo e empresas colaboradoras previas; así como a 
idoneidade xeográfica e oferta horaria corresponde ao departamento de Servizos á 
comunidade. 
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Nome De Actuación Persoas 
Destinatarias 

Persoas Responsables Número De Actuacións 

A5. Learning Compostela.  
 

Profesorado. 
 

Comisión de Igualdade.  
Equipo directivo. 
Coordinación da Formación. 
Coordinación TICs 

4 

Obxectivos 

Xerais:  
Inclusión da perspectiva de xénero nas dinámicas educativas de centro. 
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno comunitario, 
promotora de valores de convivencia en igualdade. 

Específicos: 
Preparar e elaborar os materiais de difusión das actividades desenvolvidas en xornadas e 
charlas internas ou externas. 
Difundir permanente durante o curso actividades de formación en igualdade aos 
departamentos. 
Elaborar e difundir manuais para incorporar a perspectiva de xénero na aula. 
Detectar necesidades formativas no conxunto do profesorado e presentar propostas 
formativas. 

Descrición da actividade 

A persoa responsable da Coordinación da Formación facilitará mensualmente información 
sobre a oferta pública e privada, de ser o caso, de cursos relacionadas coa igualdade aos 
departamentos. 
Así mesmo incorporará aqueles materiais ou manuais que considere facilitadores da inclusión 
da perspectiva de xénero na carpeta de recursos didácticos dirixida ao profesorado. 
Por outra banda, establecerá unha comunicación estreita coas persoas responsables da area 
de igualdade no CAFI para poder acceder a aqueles recursos públicos facilitadores da labor 
docente e a deteccións de necesidades formativas da plantilla de profesorado. Facilitando a 
información a través de correos ás xefaturas de departamento para a súa inclusión de este 
tema nas actas de reunións. 

Implementación 

1ª fase: setembro- decembro 
2º fase: xaneiro- marzo 
3º fase: abril- xuño. 

Visibilización e difusión 

Envío de correos informativos ao profesorado. 
Incorporación de manuais na INTRANET do centro. Documentos do profesorado. 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

Esta acción concretase na revisión continuada das necesidades formativas do profesorado. 
Ofertando formación interna ao profesorado ou a posibilidade de inscribirse en formación 
externa durante o curso.  
Así mesmo o equipo elaborará materiais a utilizar na formación interna do profesorado 
relativa á esixencia da normativa de incluír a perspectiva de xénero e guías didácticas co 
finalidade de que o profesorado na súa actividade docente normalice a esixencia de traballar 
a igualdade. 
A acción require dunha gran coordinación co CAFI para coñecer a oferta de cursos  
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Nome De Actuación Persoas 
Destinatarias 

Persoas Responsables Número De Actuacións 

 
A6. Proxecto “Con Versadas” 

Profesorado. 
Alumnado 
Comunidade 
educativa. 
Entorno comunitario. 
 

Comisión de Igualdade.  
Equipo directivo. 
Departamentos. 
 

 
4 

Obxectivos 

Xerais:  
Promocionar un proxecto vital libre de estereotipos. 
Acadar unha presencia permanente e continuada de referentes profesionais femininos no 
centro e no entorno comunitario 

Específicos: 
Proporcionar modelos profesionais vitais e diversos que rompan cos roles de xénero e 
favorezan unha perspectiva aberta, plural e positiva. 

Descrición da actividade 

Cada departamento solicitará a unha profesora ou profesor do departamento un contido a 
tratar dentro da súa programación de módulo. Buscarase unha profesional relevante e 
“versada” na materia e unha vez tratado o contido na aula, o alumnado preparará unha serie 
de cuestións a resolver con ela. Prepararase a entrevista, e concertarase unha data con ela. 
A entrevista comezará presentando á profesional, formación e traxectoria profesional, 
empresa onde desenvolve a súa labor, funcións e tarefas que desenvolve, xente ao seu 
cargo, de ser o caso, e se lle preguntaran cuestións relativas ao posto que ocupa 
relacionadas cos contidos da materia. 
Consideramos fundamental insistir en cuestións profesionais, non tanto na súa condición de 
muller senón na súa condición de experta na materia. 
A entrevista será grabada, unha vez solicitados os permisos, e crearase un fondo documental 
de material didáctico para traballar os contidos do curriculum na biblioteca do centro. Deste 
xeito irase configurando un fondo de recursos para facilitar a labor docente facilitando 
referentes femininos ao alumnado de ciclos feminizados, e de ser o caso de referentes 
masculinos ao alumnado de ciclos altamente feminizados sempre e cando non se conte xa 
con moitos referentes masculinos. (Como no caso de Educación Infantil, Atención a persoas 
en situación de dependencia, que ainda que son ciclos altamente feminizados os referentes 
que aparecen nos manuais e libros de texto son homes. (Pedagogos, Medicos, Sicólogos,...) 
Polo que require dunha previa exploración dos materiais.  
Comezaremos este curso cunha entrevista en cada familia profesional.  
 

Implementación 

 
1ª fase: setembro- decembro 
2º fase: xaneiro- marzo 
3º fase: abril- xuño. 
 

Visibilización e difusión 

Difusión de gravacións e catalogación do material didáctico elaborado na biblioteca 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

A acción require dun traballo previo do profesorado co alumnado para adaptar a entrevista 
gravada aos contidos do currículo dos módulos escollidos.  
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Nome De Actuación Persoas 
Destinatarias 

Persoas Responsables Número De 
Actuacións 

A7. Proxecto “Rompendo cos estereotipos”. Profesorado. 
Alumnado 
Comunidade 
educativa. 
Entorno 
comunitario. 
 

Departamento de Orientación. Comisión de 
Igualdade.  
Equipo directivo. 
Coordinación TICs 
 

 
4 

Obxectivos 

Xerais:  
Promocionar un proxecto vital libre de estereotipos. 
Acadar unha presencia permanente e continuada de referentes profesionais femininos no 
centro e no entorno comunitario 

Específicos: 
Promover a matriculación de mulleres en ciclos  masculinizados e de homes en ciclos 
feminizados. 
Dar a coñecer a oferta formativa do centro. 

Descrición da actividade 

A socialización diferenciada, a asignación de roles por sexo, os estereotipos e prexuizos 
unido á falta de referentes femininos en profesions tradicionalmente masculinas e masculinos 
en profesións tradicionalmente femininas fai que, segundo os úlitmos datos de matriculación, 
os sectores productivos ainda estén diferenciados por sexo.  
Por esa razón, para promocionar a matriculación dos ciclos contaremos coa colaboración das 
persoas directamente implicadas, o alumnado. Despois de debatilo nas aulas, detectando a 
diferencia entre o número de alumnos e alumnas crearemos o debate plantexandolle que lle 
dirían a outros homes ou que lle dirían a outras mulleres para que se decidan a estudar un 
ciclo ou outro?. Unha vez resolta esta cuestión, elaborarán un pequeno guíon para grabar 
unha curta animando a outras persoas a decidir sen prexuizos nin estereotipos.  
Os videos enviaranse dende o departamento de orientación a outros centros para difundir a 
información. Ademáis colgaranse na paxina no centro formando parte da información relativa 
ás familias profesionais ofertadas no centro. 
 

Implementación 

 
1ª fase: setembro- decembro: deseño 
2º fase: xaneiro- marzo: gravacións. 
3º fase: abril- xuño: difusións. 
 

Visibilización e difusión 

Envío aos departamentos de orientación dos distintos centros educativos da comarca. 
Inclusión na paxina Web. 
 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

A acción require dun traballo previo co alumnado e concreción do guión e slogan. 
 

 
 
 
 



 
 

 

   

 

 Páxina 45 de 56 

 

 
 

Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsables Número De Actuacións 
 
A8. Proxecto “Humanización de espazos”. 

Profesorado. 
Alumnado 
Comunidade educativa. 
Entorno comunitario. 
 

Comisión de Igualdade.  
Equipo directivo. 
Departamentos. 
 

 
4 

Obxectivos 

Xerais:  
Promocionar un proxecto vital libre de estereotipos. 
Acadar unha presencia permanente e continuada de referentes profesionais femininos no 
centro e no entorno comunitario 

Específicos: 
Identificar e visibilizar profesionais femininas do sectores profesionais relacionado coa oferta 
formativa das diferentes familias. 
Difundir en todas as actividades do centro o noso compromiso coa promoción da igualdade. 

Descrición da actividade 

Humanizar os espacios é nomear ás persoas e nese exercicio dentro da formación 
profesional, humanizar os espazos definese como destacar a labor dalgunha figura 
representativa feminina.  
A humanidade está configurada por mulleres e homes ainda que a visibilización das mulleres 
no ambito productivo e profesional é case nula en determinadas profesións.  O que non se 
nomea non existe,  dixo George Steiner, escritor e literato, falando da importancia da 
linguaxe, a inclusión do feminino.. nós imos máis aló e falamos de  referenciar, nomear á 
persoa. Por iso, parécenos importante nomear a figuras representativas das profesións para 
recuperar e promocionar os seus nomes. 
 
O primeiro paso foi atopar unha imaxe ou eslogan para a area de igualdade. Deste xeito en 
coordinación coa familia de Artes gráficas elaborase o logo da área de igualdade e o slogan. 
Por outra banda a familia profesional de hostalaría e turismo está moi presente nos medios 
de comunicación debido ao grande número de catas, eventos e concursos gastronómicos 
que temos a longo do noso pais e a que parte das súa prácticas consisten en ofrecer servizo 
externo, é dicir, ofertar comidas e ceas a calquera persoa da comunidade; polo que 
consideramos fundamental difundir a imaxe de igualdade do Cifp Compostela  a través dos 
espacios e uniformes de hostalaría. Deste xeito o noso compromiso ca igualdade entre 
homes e mulleres está presente nos manteis, nos delantais, nos cubremanteis... O alumnado, 
profesorado, persoal do centro, visitantes... no seu día a día traballa “pola igualdade”.  
 
Esta actividade, materializa o seu compromiso difundido a presencia das mulleres nos 
ambitos productivos, buscando referentes femininos da profesión. A través dos 
departamentos o profesorado fai unha proposta para nomear un taller ou aula co nome dunha 
muller significativa para a profesión. A intención é ir pouco a pouco, curso a curso, cambiando 
os números das aulas por nomes, non exclusivamente de mulleres, pero sí coa intención de 
que estén presentes os referentes femininos que ao longo da historia non foron nomeadas, 
nin recoñecidas. A intención é convidar, no caso de ser posible, as persoas que podan estar 
presentes para decubrir a placa co seu nome. Ao depender da dispoñibilidade de estas 
persoas para a asistencia ao acto, esta ultima actividade poderá quedar para o vindeiro 
curso.  
A mensaxe é clara, o CIFP Compostela “pola igualdade”  identifica e recoñece a labor das 
profesionais mulleres.  
 

Implementación 

 
1ª fase: setembro- decembro: Seleccionar mulleres representativas da profesión 
2º fase: xaneiro- marzo: Inagurar as aulas. 
 

Visibilización e difusión 

A propia actividade é unha actividade de visibilización e difusión entre a comunidade 
educativa. 
Un acto de inauguración dará difusión á actividade.  

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

A actividade require dun amplo consenso por parte dos departamentos. 
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsables Número De Actuacións 
A9. Xornadas profesionais. FEM. 
(Formación – Emprego – Muller) 
Xornada profesionais. Mulleres con 
estrela 
Mulleres ilustradoras 
Mulleres invisibles 
Mulleres na literatura 
Mulleres.... 

Profesorado. 
Alumnado 
Comunidade educativa. 
Entorno comunitario. 
 

Comisión de Igualdade.  
Equipo directivo. 
Departamentos. 
 
 

 
4 

Obxectivos 

Xerais:  
Promocionar un proxecto vital libre de estereotipos. 
Acadar unha presencia permanente e continuada de referentes profesionais femininos no centro e 
no entorno comunitario 

Específicos: 
Identificar e convidar a profesionais femininos para desenvolver actividades complementarias á 
formación nos diferentes ciclos. 

Descrición da actividade 

A actividade consiste en convidar a unha muller representativa da profesión para dar unha charla 
sobre calquera contido curricular. É unha actividade moi corriente dentro das actividades 
complementarias á formación do centro, pero a incorporación da perspectiva de xénero, pretende 
lembrar aos departamentos, que deben facer o esforzo para atopar a mulleres representativas da 
profesión e contar con elas para este tipo de actividades. Por esta razón, comunicase e articulase a 
través dos departamentos a proposta dunha muller por familia profesional. A actividade 
desenvolverase no salón de actos para que o impacto sexa maior, posto que contamos con 157 
prazas, mentres que dentro das aulas esta máis limitada a asistencia do alumnado de cada familia 
profesional.  
Cal foi a súa traxectoria profesional despois de terse formado?Que ambitos exploraron, ou en que 
postos traballaron? Que formación consideran indispensable para poder desenvolver o seu posto 
de traballo? Que necesidades ou dificultades detectan no exercicio da profesión? Que contribución 
fai a súa profesión ao desenvolvemento do pais? Que tipo de contratos ou condicións laborais 
teñen?....  todas elas son cuestións que poden tratar as diferentes profesionais. Deste xeito tamén 
incorporamos a perspectiva das mulleres á profesión.  
 

Implementación 

 
Curso.2019/2020 

Visibilización e difusión 

Charlas, mesas redondas. 
Difusión na rede.  
Notas de prensa. 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

A actividade consiste fundamentalmente en ofrecer referentes femininos das profesións e 
incorporalas nos contidos dos módulos. Estas actividades desenvolveranse ao longo do curso 
tentando convidar a profesionais femininas para dar resposta a contidos curriculares. En función de 
como sexa o formato proposto polos departamentos a difusión do evento farase dun xeito ou outro. 
“Mulleres con estrela” “Mulleres ilustradoras” “Mulleres empresarias”... 
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsables Número De Actuacións 
A10 Boas prácticas no “Plan de 
Igualdade nas empresas” 

Comunidade educativa 
Alumnado 

Equipo Directivo 
Comisión de Igualdade. 
Departamento de FOL 

1 

Obxectivos 

Xerais:  
Promocionar un proxecto vital libre de estereotipos. 
Acadar unha presencia permanente e continuada de referentes profesionais femininos no centro e no 
entorno comunitario  
Específicos: 
Identificar e convidar a empresas que desenvolven a lexislación en materia de xénero para desenvol-
ver actividades complementarias á formación nos diferentes ciclos. 
Incluír referentes lexislativas (plan de igualdade na empresa) nos currículos dos ciclos ofertados nas 
diferentes familias profesionais. 
. 

Descrición da actividade 

A formación profesional caracterízase pola estreita relación que ten coas empresas da contorna. Así 
mesmo tamén é fundamental a actualización constante en relación á normativa laboral. Esta comuni-
cación bidireccional e actualización permanente permitenos a uns e outros estar ao día e coñecer 
como se está dando resposta as necesidades das persoas.  
As novas reformas no ambito laboral, coa inclusión da perspectiva de xénero, amplian a obriga de im-
plantación do Plan de Igualdade a empresas con 50 traballadoras ou/e traballadores. 
As leis dan resposta a novas necesidades, polo que cando se tocan determinados aspectos como a 
conciliación laboral, a corresponsabilidade familiar, os horarios laborais, os permisos de lactancia ou 
coidado de menores... no plan de empresa estase a incorporar unha nova realidade, a incorporación 
da muller ao mundo productivo. As leis e o mercado laboral resposta ás necesidades das novas tipo-
loxías de familias respaldando e garantindo os dereitos das persoas que configuran estas novas reali-
dades.  
Por esa razón, convidar a empresas que xa teñen un percorrido na implantación das medidas. Axuda 
a visibilizar os beneficios que trae consigo tanto para á plantilla como á productividade a incorpora-
ción de estas medidas. O alumnado a traves de estas charlas pode reflexionar sobre as necesidades 
da poboacion coa incorporacion da muller ao ambito productivo identificando un cambio de roles, 
unha nova realidade na que tanto homes como mulleres asumen novas formas de configurar as súas 
vidas e a sociedade, creando á súa vez novas necesidades na sociedade ás que da resposta o sector 
servizos e que levan consigo novas formas de entender o feminino e o masculino.  
A mesa ou relatorio será organizado polo departamento de FOL. Buscará o listado de empresas pre-
miadas polos diferentes organismos polas súa prácticas no desenvolvemento do Plan de Igualdade e 
convidará ás persoas relatoras. Fixando a data  que máis se acomode as persoas relatoras e organi-
zará a asistencia dos grupos ao salón de actos. A dirección e comisión difundirán o envento á comu-
nidade e representantes de empresas colaboradoras co centro e enviaran notas de prensa aos me-
dios de comunicación. 
  

Implementación 

Curso.2019/2020 

Visibilización e difusión 

Charla, mesas redonda. 
Difusión na rede.  
Notas de prensa. 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

A actividade require dun estudo previo dos diferentes sectores profesionais onde se teñan implemen-
tado medidas conducentes á conciliación laboral, corresponsabilidade, así como as medidas incluídas 
no Plan de Igualdade de Empresa. O numero e data de actuación dependerá da dispoñibilidade das 
persoas responsables nos diferentes departamentos de recursos humanos das empresas colabora-
doras. 
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsables Número De Actua-

cións 
A11. Solicitude de Talleres de 
sensibilización cos diferentes 
axentes sociais.  (Vaga-
lume,Colectivo LGTBI;...) 

Profesorado. 
Alumnado 
Comunidade educativa. 
Entorno comunitario. (Concello, Vagalume, 
Colectivo LGTBi..)  

Departamento de Orientación. Comi-
sión de Igualdade.  
Equipo directivo. 
Departamento de Servizos á comuni-
dade. 

 
Por concretar. 

Obxectivos 

Xerais:  
Educar na diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables e respectuosas  
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno comunitario, promotora de valores 
de convivencia en igualdade. 
Específicos: 
Coñecer os diferentes recursos sociais implicados na igualdade existentes na comarca  
Optimizar os recursos dirixidos a traballar a perspectiva de xénero. 
Visibilizar a diversidade social. 
Solicitar talleres ou charlas de sensibilización aos diferentes axentes sociais.   

Descrición da activi-
dade 

A principio de curso, elaborase polos departementos a proposta de ACFs nos CIFP polo que consideramos 
importante contactar coas organizacións ou entidades que traballen a perspectiva de xénero e que incluen 
dentro dos seus fondos actividades de sensibilización a centros educativos para optimizar os recursos que 
temos na propia comunidade. Moitas delas ofertan talleres, charlas, campañas divulgativas e preventivas...   
O centro conta na súa oferta co departamento de Servizos socioculturais e á comunidade. Este departa-
mento xa ten unha relación estreita con estas entidades debido á súa relación cos perfís profesionais que 
forma. Polo que poderá elaborar unha guia de recursos.  
A comisión de convivencia e igualdade elaboraría anualmente unha proposta de actividades que se podan 
solicitar polo centro.  
A forma de xestionalo pode ser a través dos propios departamento a principios de curso. Co profesorado 
liberado en horas a partir de marzo, para o curso seguinte ou a finais do curso. 
A guia de recursos elaborada terá un listado de entidades, persoa de contacto, proxecto u actividade que 
pode realizar e  telefono ou forma de contacto. 
As actuacións irán dirixidas a todo o alumnado. De ser limitado o aforo ou o tipo de actuación, farase unha 
consulta a través dos departamentos ao profesorado con función de titoria e ao departamento de orienta-
ción para seleccionar aos grupos destinatarios das actuación.  
Estas actividades estarían dentro do plan de Convivencia e Igualdade do centro. A asumirian as persoas 
liberadas en horas para a coordinación. 
 

Implementación 

Durante todo o curso.  

Visibilización e difu-
sión 

Incorporación das actividades como ACF nos departamentos. 
Difusión na rede. 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

A actuación require dunha boa comunicación coas  institucións públicas que ofertan formación e charlas 
nos centros educativos durante todo o curso e fundamentalmente no peche e inicio do curso escolar para 
incorporar as actuacións na planificación dos departamentos como ACFs. Elaborar correos e lista de con-
tactos. 
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsables Número De Actua-

cións 
A12. “Cine Foro. VO” Profesorado. 

Alumnado  
Comisión de Igualdade.  
Equipo directivo. 
Departamento de idio-
mas. 

 
3 

Obxectivos 

Xerais:  
Educar na diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables e respectuosas  
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno comunitario, promotora de va-
lores de convivencia en igualdade. 
Específicos: 
Promover unha convivencia harmónica que integre a diversidade de xénero, sexual e afectiva.  
Coñecer as distintas realidades sociais para o desenvolvemento dunha actitude respectuosa cara aos 
modelos non convencionais de entender as relacións afectivas e sexuais. 

Descrición da actividade 

A través do departamento de idiomas do centro, plantexase a visualización no salón de actos de pelícu-
las ou documentais en versión orixinal que trate temas de diversidade sexual e afectiva, así como cues-
tións que traballen a prevención da violencia de xénero. A proxección facilitará o debate no idioma es-
collido ao plantexar cuestións relativas ao tema escollido. (divesidade sexual, violencia contra a muller 
e colectivos LGTB, amor tóxico...) 
As películas acompañadas da guía didáctica desenvolvida pasará a formar parte dos fondos bibliográfi-
cos da biblioteca e incorporase na sección de recursos para o profesorado habilitado na intranet do 
centro. 

Implementación 

 
1ª fase: setembro- decembro: 1º Proxección 
2º fase: xaneiro- marzo: 2ª Proxección. 
3º fase: abril- xuño: 3ª Proxección  

Visibilización e difusión 

Comunicación aos distintos departamentos e selección do alumnado asistente. 
Difusión na paxina web.  

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

Elaborarase unha breve guía didáctica para cada película coa intención de que poda utilizarse nas au-
las por calquera persoa interesada. Catalogarse o material na biblioteca. 
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsa-

bles 
Número De Actua-
cións 

A13. Maletas Viaxeiras 
A14“Clube de lectura” 

Profesorado. 
Alumnado 
Comunidade educativa.  

Comisión de Igual-
dade.  
Equipo directivo. 
Coordinación Biblioteca  

 
2 

Obxectivos 

Xerais:  
Educar na diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables e respectuosas  
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno comunitario, promotora de 
valores de convivencia en igualdade. 
Específicos: 
Incorporar a perspectiva de xénero e a reflexión a través do fomento da lectura. 
Fomentar dinámicas de reflexión grupal na comunidade educativa. 

Descrición da actividade 

A creación de dúas maletas con materiais didácticos para a utilización do profesorado que rote polos 
diferentes departamentos durante o curso será levada a cabo dende a biblioteca do centro.  
Consistirá na selección e adquisición de materiais que traballen a igualdade nunha maleta e a diversi-
dade sexual e afectiva  noutra.  
Estará composta de manuais ou guias publicadas polas distintas instucións ás que podamos ter ac-
ceso como centro educativo así como contos, novelas, ou ensaios que permitan formase para adap-
tar os materiais curriculares. A biblioteca custodiará as maletas e establecerá os tempos por departa-
mentos. A adquisición de materiais irase configurando a través de propostas dos diferentes departa-
mentos en vindeiros cursos.  
Así mesmo, darase difusión á bibliografía específica de igualdade dirixida ao alumnado, escollendo a 
temática a tratar a través do espazo violeta das bibliotecas do centro. Cada trimestre como mínimo, 
adicarase a unha temática: Muller e cociña, Muller e ilustrasión, Muller e educación....  ou simple-
mente publicacións de mulleres profesionais e especialistas nalgun campo, ou protagonistas de histo-
rias... Dinamizarase polo equipo da Biblioteca. Contarase con expositores onde se difundirán as acti-
vidades a desenvolver e unha estantería propia para igualdade con mobilidade, é dicir, poderá estar 
fora da biblioteca, no corredor para difundir a bibliografía e os fondos da biblioteca. Así mesmo difun-
dirase o horario e celebración de clubes de lectura. 

Implementación 

 
1ª fase: setembro- decembro 
2º fase: xaneiro- marzo 
3º fase: abril- xuño.  

Visibilización e difusión 

Difusión a través de correo a todos os departamentos. 
Creación dun espazo específico con títulos para traballar a perspectiva de xénero e a diversidade. 
Difusión nas redes. 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

A actividade  estará aberta a calquera persoa interesada da comunidade educativa. 
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsa-

bles 
Número De Actua-
cións 

A15 Pasos Violeta. Pasos cova 
da vella 

Comunidade educativa 
Alumnado e profesorado 
Alumnado do CEIP Lamas de Abade. 

Equipo Directivo 
Comisión de Igualdade 

 
1 

Obxectivos 

Xerais:  
Educar na diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables e respectuosas  
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno comunitario, promotora de va-
lores de convivencia en igualdade. 
. 
Específicos: 
Promover unha convivencia harmónica que integre a diversidade de xénero, sexual e afectiva.  
Coñecer as distintas realidades sociais para o desenvolvemento dunha actitude respectuosa cara aos 
modelos non convencionais de entender as relacións afectivas e sexuais dentro da nosa contorna máis 
próxima  

Descrición da actividade 

En colaboración co alumnado CEIP Lamas de Abade, e tendo en conta que dentro do recinto do centro 
existen sinais de circulación, situación que facilita a realización da actividade, levaremos a cabo co 
alumnado do CEIP a pintada dos pasos de peóns en cor violeta, e multicolor (coba da vella) para que 
se manteña e visualice o noso compromiso co respecto á diversidade e a aceptación das diferencias. 
Adquiriranse pinturas non tóxicas debido a que a actividade realizana as crianzas. E previamente, un 
grupo de alumnado terá encitadas as bandas para que lles resulte doada a actividade. 
Repartiremos delantais as crianzas nunha bolsa para evitar as manchas na roupa. 
A actividade levarase a cabo en colaboración co profesorado do CIFP que previamente terá traballado 
o tema da diversidade na aula. Farase rondando a data do 17 de Maio. Contra a homofobia e a favor da 
diversidade. Pero terase en conta a información metereolóxica xa que precisamos dun tempo seco e 
estable para o desenvolvemento e secado da acción. 

Implementación 

 
2º Comezo das actividades coas crianzas no CEIP 
3º trimestre desenvolvemento da acción (17 de maio) 
.  

Visibilización e difusión 

Coordinación cun centro educativo da zona 
Difusión na rede. 
Permanencia no centro.  

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

A actuación require da coordinación co profesorado do CEIP Lamas de Abade para establecer os tem-
pos e o grupo que participará na actividade.  
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsables Número De Actuacións 
A16: Unha habitación propia Comunidade educativa 

Profesorado e Alumnado 
Equipo Directivo  
Comisión de Igualdade. 
Departamentos 

5  

Obxectivos 

Xerais:  
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno comunitario, promotora de 
valores de convivencia en igualdade. 
Educar na diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables e respectuosas  
. 
Específicos: 
Establecer  e delimitar de forma permanente espazos de socialización e convivencia que promovan a 
visibilización e compromiso coa igualdade e o respecto ás diferencias.. 
Facilitar a detección de calquera forma de acoso, agresión ou violencia que sufra algunha ou algún 
membro da comunidade. 

Descrición da actividade 

Os espazos nos centros educativos son fundamentais á hora de refrectir a importancia e valorización 
das actividades desenvolvidas. A experiencia adquirida nas actuacións previas fixeron detectar a difi-
cultade ano tras ano para delimitar un espacio de igualdade nos dous edificios do centro facendo efí-
mera a súa permanencia e visibilización. A loita pola igualdade real  configurase neste plan como 
transversal e permanente no día a día do centro, e como tal ten “unha habitación propia”. Quixemos 
chamarlle así en honor a Virginia Woolf quen describiu na súa obra, co mesmo título, a identificación 
do espacio como elemento integrador ou a falta de este como elemento excluinte. A sicoloxía, a antro-
poloxía, a socioloxía, o dereito... en todas as disciplinas establécese o espacio  e o valor que a este se 
lle otorga como fundamental para o desenvolvemento real da persoa, os pobos, os colectivos, as nor-
mas.. o espacio, o territorio dignifica e crea identidade (intermitente/permanente, nómada/asentado- 
público/privado- productivo/reproductivo.. )  
Por todo o anterior, darlle o espacio que lle corresponde aos traballos a favor da convivencia en igual-
dade foi unha das nosas prioridades na planificación do plan do noso centro. Un espazo permanente, 
asentado, público, productivo.. dignificante e identitario. 
Establecense de este xeito catro espacios permanentes no centro. A modo de estánds. Estarán confi-
gurados por un banco, un amplio expositor para os traballos desenvolvidos ou comunicación de activi-
dades, un mostrador para as datas nas que se estableza a difusión e visibilización de calquera tipo de 
actuación que leve incorporada a perspectiva de xénero. Un buzón de suxerencias que actuará como 
instrumento preventivo de condutas de acoso ou violencia xestionada mensualmente polo servizo de 
orientación, e xa por ultimo, un baner que refricta o logo pola igualdade. Así mesmo delimitarase cun 
punto violeta nun vinilo no chan e unha frase, dito, refrán... ou texto escollido de vinilo na parede.  
Deste xeito os espazos servirán para a difusión de calquera traballo ou actividade que se desenvolva 
por calquera familia profesional, sempre e cando teñan incorporada como establece a norma a pers-
pectiva de xénero no deseño da actividade. Polo que ademáis de servir como difusión e visibilización 
da igualdade no centro configuranse como instrumentos e recurso para as actividades do profesorado. 
Cando se desenvolvan xornadas, catas, concurso, conmemoracións, proxectos de aula... poderan ser 
utilizados en colaboración coa comisión de igualdade que supervisará e orientará sobre a incorpora-
ción da perspectiva de xénero nas actividades a desenvolver. 

Implementación 

 
NOVEMBRO- DECEMBRO configuración 
TODO O CURSO. 

Visibilización e difusión 

A propia actuación fundamentase na visualización e difusión do compromiso do centro de forma per-
manente coa promoción da igualdade.  
Celebración da Feira Equal Compostela, para comunicar a toda a contorna e empresas colaboradoras 
a nosa posición a favor da implantación de medidas especificas 
Notas de Prensa  
Publicación na paxina web  
Creación dun logo específico. 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

Esta actividade considerase fundamental dentro do plan de Igualdade xa que promove unha presencia 
permanente e continuada no centro e configurase como un recurso para calquera persoa que forme 
parte da nosa comunidade a través da información facilitada nos puntos e a caixa de suxestións. .  
Así mesmo proporcionando novos espazos de reflexión coa continua visualización de aspectos que 
afectan directamente a mulleres e colectivos vulnerables por razón de sexo contribúen á promoción de 
valores conducentes á convivencia harmónica.  
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsables Número De Actuacións 
A17 Andaina Comunidade Educativa 

Alumnado e Profesorado 
Equipo Directivo  
Comisión de Igualdade 

1  

Obxectivos 

Xerais:  
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno comunitario, promotora de 
valores de convivencia en igualdade. 
Educar na diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables e respectuosas  
. 
Específicos: 
Establecer  tempos e espazos de socialización e convivencia que promovan a visibilización e compro-
miso do noso centro  coa igualdade real entre mulleres e homes.  

Descrición da actividade 

A difusión da andaina comezará en abril. Colaborará o departamento de artes gráficas con carteis e 
baner na paxina web. Delimintando a semana e concretando a súa realización en maio. 
O grupo de igualdade difundirá polas aulas a súa realización e a dirección enviará información e a di-
fundirá na paxina web do centro e co envio de correos aos centros da contorna.  
A andaina pola igualdade fará un percorrido polo paseo do río sar, xa que atravesa a cidade e poderá 
ser máis visible a nosa actuación.  
Como contamos coa participación das crianzas dos colexios da contorna e as familias teremos prepa-
radas 100 bolsas con chalecos refrectantes que en caso de ser superadas entregaranse ás primeiras 
en apuntarse. 

Implementación 

 
MAIO 

Visibilización e difusión 

Notas de prensa. 
Difusión na rede.  

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

A ruta escollida incluirá os parques das cidade para acadar maior visibilización no entorno da cidade. 
Non descartamos a coordinación con outros centros educativos ou sociais que se sumen á nosa inicia-
tiva.. 
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsables Número De Actuacións 
A18 Concurso “Haikus do Benque-
rer”.  O amor romántico 

Comunidade educativa 
Profesorado 
Alumnado 

Equipo Directivo  
Comisión de igualdade 
Departamentos 

 
1 

Obxectivos 

Xerais:  
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno comunitario, promotora de 
valores de convivencia en igualdade. 
Identificación de relacións de uso abusivo de poder e violencia sistémica no exercicio das relacións 
persoais. 
Específicos: 
Visibilizar os mecanismos que sustentan a violencia de xénero  
Favorecer as relacións positivas e pacíficas para todos os membros da comunidade.  

Descrición da actividade 

O concurso faise en colaboración co departamento de Dinamización Lingüística e a Biblioteca. O grupo 
de alumnado implicado requiere dun traballo previo, a modo de proxecto para traballar os mitos do 
amor romántico. O grupo ou  equipo dinamizador terá que identificar os mitos en cancións, versos, pelí-
culas e expoñelo previamente na clase. Unha vez realizada esta actividade o equipo terá que deseñar 
a campaña de difusión dun concurso de haikus (pequeno verso xaponés que describe sensacións). In-
clúe a elaboración das bases en colaboración co alumnado de Artes Gráficas. A difusión polas aulas 
para a promoción da participación a través da explicación dos mitos do amor romántico e a elaboración 
do haiku. A xestión da recollida dos poemas participantes coa colocación de urnas. A elección do xu-
rado. A selección de haikus que cumplen cos requisitos. A exposición dos poemas en ambos edificios 
para o voto popular e xa por último a entrega de premios. Finalmente farase unha publicación parar o 
centro dos poemas participantes ilustrados coa colaboración do alumnado de Artes Gráficas. 

Implementación 

 
FEBREIRO MARZO.  

Visibilización e difusión 

Carteleria específica 
Difusión na rede 
Publicación e divulgación dos haikus participantes. 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

Nesta terceira edición do concurso literario continuarase a traballar o concepto de amor transmitido a 
través de medios de cancións, películas, literatura.. tentando identificar formas máis respectuosas e 
xenerosas de entender as relacións e evitando o exercicio abusivo do poder que se configura con vín-
culos emocionais tóxicos. Polo que fai necesaria unha previa intervención educativa e traballo de aula 
por parte do profesorado e alumnado. 
Inclúe a promoción do concurso onde se delimitan os criterios dun amor saudable, o “benquerer”;  a 
participación, onde se traballa a idea de amor  e a publicación e divulgación dos poemas presentados. 
Polo que se establecen tres accións educativas diferenciadas aínda que se cualifica como unha única 
actuación.. 
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsables Número De Actuacións 
A19  Campaña sensibilización Alumnado Comisión de Igualdade 

Departamentos 
2  

Obxectivos 

Xerais:  
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno comunitario, promotora de 
valores de convivencia en igualdade. 
Identificación de relacións de uso abusivo de poder e violencia sistémica no exercicio das relacións 
persoais. 
Específicos: 
Desenvolver obradoiros onde se traballen as relacións persoais, afectivas e sexuais para identificar 
condutas prexudiciais e contrarias á convivencia. 
Promover actitudes pro activas contra calquera forma de violencia exercida contra as mulleres ou cal-
quera membro da comunidade.   

Descrición da actividade 

Clara Gayo utiliza as artes escénicas para traballar a expresión de emocións e o empoderamento.  
Desenvolverá dous talleres no segundo trimestre e o repetirá a outros dous grupos no terceiro. Nesta 
ocasión parecenos fundamental traballar a diversidade e o respecto ás diferencias a través da identifi-
cación de falsas crenzas e estereotipos.  
Haberá unha analise previa para escoller aos grupos destinatarios dos obradoiros. A través da con-
sulta a titorías e orientación.  
Por outra banda, e xa dirixido a todo o alumnado, parecenos importante lembrar e facilitar o respecto 
á diversidade nos vestiarios e nos aseos, polo que habilitaranse, nun principio nos aseos das plantas 
baixas dos edificios recunchos violetas onde lembraremos cun texto e/ou imaxe que promovan  o res-
pecto á diversidade e que informen sobre o feito de que  no  noso centro non se admiten conductas 
discriminatorias. A intención e lembrar ao alumnado que o centro non permite conductas contrarias á 
convivencia a través de imaxes ou textos nas paredes dos  aseos e as cabinas dos vestiarios.  

Implementación 

 
2ª TRIMESTRE _ MARZO 
3ª TRIMESTRE_ MAIO 

Visibilización e difusión 

Difusión nos departamentos. 
Difusión na rede. 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

Desenvolveranse dous obradoiros  con aforo limitado  en marzo  polo que se repetiran no terceiro tri-
mestre para acadar un maior impacto.. O obxectivo é identificar e xestionar emocións, así como iden-
tificar crenzas e prexuízos que poden levar a posicionamentos e condutas prexudiciais á convivencia 
harmónica entre homes e mulleres. Clara Gayo ten ampla experiencia na utilización das artes escéni-
cas como forma de empoderamento e expresión de emocións. 
En relación aos espazos, a cobertura nos aseos e vestiarios parécenos fundamental posto que son 
estes espazos onde se dan máis casos de agresión e intimidación. Consideramos importante unha 
medida disuasoria e como tal, preventiva de condutas contrarias á convivencia.. 
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Nome De Actuación Persoas Destinatarias Persoas Responsables Número De Actuacións 
A20 Homes de Ollos Grandes Comunidade educativa 

Profesorado 
Alumnado 

Equipo directivo 
Comisión de Igualdade 
Departamentos 

1 

Obxectivos 

Xerais:  
Acadar unha presencia permanente e continuada no centro e no entorno comunitario, promotora de 
valores de convivencia en igualdade. 
Identificación de relacións de uso abusivo de poder e violencia sistémica no exercicio das relacións 
persoais. 
. 
Específicos: 
Promover a identificación e visualización de novas formas de entender as masculinidades condu-
centes ao exercicio dunha convivencia respectuosa e pacífica entre os dous sexos.  

Descrición da actividade 

A actividade nace da concepción de que o machismo é malo para as mulleres pero tamén o é para 
os homes.  Son moitos os homes que morren cada ano por asumir o seu rol de “macho” imposto 
polo patriarcado,  en accidentes de coches, deportes de risco, conductas perigosas co alcohol, dro-
gas, sexo... tentando facer visible a súa masculinidade imposta. Esa actitude, no seu extremo, é ta-
mén a que leva a moitos de eles a asasinar a unha muller, facendo valer esa autoridade incuestio-
nable que se lle impón. Son moitos os homes que reinvindican unha nova masculinidade, sen vio-
lencia e onde se asuman as responsabilidades do coidado e o traballo de forma equitativa que que-
ren falar e así no lo fan saber nas aulas.  
Eles non se identifican coa imaxe de “macho” porque teñen outra mirada sobre si mesmos. Son 
“homes de ollos grandes” que o ven ao que conduce esta asignación de roles e que se suman á 
loita por un mundo libre de estereotipos e falsas crenzas sobre a masculinidade e a feminidade.   
Esta actividade pretende darlle voz a eses homes. Despois dun traballo previo na aula, elaboraran 
un video onde falen de estas cuestión, e podan expresar sen medo a ser cuestionados que non to-
dos os homes son violentos, que son moitos os que rexeitan a violencia e están en contra do ma-
chismo. Homes de ollos grandes que rexeitan calquera tipo de violencia sobre a muller. Homes que 
así no lo comunican nas aulas e aos que queremos darlle voz e difusión a través dun video gravado 
que  difundiremos na web e gardaremos como fondo na biblioteca. 

Implementación 

 
1ª fase: NOVEMBRO _ DECEMBRO: selección do alumnado e creación do guión. 
2º fase: XANEIRO_ FEBREIRO: gravación e difusión. 

Visibilización e difusión 

Difusión nas redes. 
Proxección no Hall. 

Avaliación 

Consecución de obxectivos. 
Grao de realización de actuacións previstas. 
Grao de satisfacción. 

Observacións 

Tratase da realización dun vídeo onde os homes se posicionan en contra dos  roles tradicionais 
masculinos que levan a exercer calquera tipo de agresión contra as mulleres. Difundirase previa-
mente a proposta nos departamentos para traballar esta cuestión na aula, seleccionarase o alum-
nado participante, elaborarase o guión, gravarase e difundirase.  

 

 

 

En Santiago de Compostela a 13 de novembro de 2019 

 

 

Comisión de Igualdade do CIFP Compostela 

 

 

 

 


