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INTRODUCIÓN 

A Administración educativa galega desenvolve o VII Plan Estratéxico de Galicia 

para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020 coa 

publicación do I Plan de Igualdade no ámbito educativo o seu compromiso coa 

igualdade de oportunidades e de xénero coa finalidade de promover a 

construción dun novo modelo formativo capaz de comprender por igual o 

feminino e o masculino. A educación é o camiño que desde o respecto, a 

liberdade e a igualdade poderá levarnos a que os nenos e as nenas teñan unha 

visión do mundo e da sociedade libre de prexuízos e estereotipos. 

A partir deste referente abordamos no noso centro a elaboración do Plan de 

Igualdade que se centra na coeducación e na prevención da violencia de xénero 

desde unha perspectiva estrutural, integral e transversal e que recolle de xeito 

sistemático as medidas que se desenvolverán nas diferentes áreas do ámbito 

educativo do centro dirixidas á comunidade educativa, nomeadamente ao 

alumnado e ao profesorado. 

Unha vez desenvolta a diagnose, que nos permitirá entender o punto de partida, 

será preciso dar a resposta adecuada, para o que teremos que ir establecendo 

prioridades de acordo coas necesidades detectadas no estudo de diagnose. Deste 

xeito xustifícase a elaboración deste plan de igualdade no noso centro de ensino, 

como forma estruturada e planificada de responder ante unha realidade 

analizada cara a consecución dun proxecto enmarcado na coeducación e de 

acordo cos obxectivos formulados neste eido pola Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional. 
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1 Contexto normativo. 

Este plan de igualdade circunscríbese no seguinte marco normativo. 

Normativa estatal: 

• Constitución española de 1978. 

• Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Na que se establece como 

principio da educación no 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 o sistema educativo se 

orientará á consecución 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 (...)”. 

• Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa. 

• Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación 

profesional. 

• Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral 

contra a violencia de xénero. 

• Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres 

e homes. 

 

Normativa autonómica 

• Lei orgánica 6/1981, do 6 de abril, de estatuto de autonomía para Galicia. 

• 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. 

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

integral da violencia de xénero. 
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• Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de 

lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. 

• 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 dunha diagnose previa, 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. 

• 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, alínea 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 recolle no seu artigo 

43.3 alínea m) que no proxecto funcional de centro integrado incluirase calquera 

outro proxecto ou plan que o centro integrado pretenda desenvolver. 

 

2 Principios fundamentais. 

O compromiso da Xunta de Galicia co Pacto de Estado contra a violencia de 

xénero desenvólvese a través de acordos de colaboración para por en marcha 

actuacións específicas en eidos como o da educación, entre outros. Neste senso, 

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, establece entre 

as súas medias a mellora de plans de igualdade nos CIFPs. Esta acción específica 
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dirixida aos Centros Integrados de Formación Profesional ven a reforzar a 

percepción dos  mesmos como expoñentes da Formación Profesional en Galicia. 

De acordo cos principios fundamentais recollidos no VII Plan Estratéxico de Galicia 

para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020 que se 

perfila como o instrumento marco para reducir as fendas de xénero existentes 

nos distintos ámbitos, e avanzar na consecución da igualdade efectiva de mulleres 

e homes tendo en conta o I Plan de actuacións para a igualdade nos centros 

educativos de Galicia 2016-2020. 

A planificación estratéxica supón a busca dunha resposta integral e coordinada da 

administración e dos distintos axentes sociais ante un reto importante para a 

sociedade, neste caso para avanzar no campo da igualdade entre homes e 

mulleres. 

O punto de partida será necesariamente a realidade na que nos atopamos que, 

por unha banda, se intenta reflectir na diagnose inicial, tendo en conta distintas 

fontes e análises cuantitativas e cualitativas; e por outra banda, parte dun marco 

de actuacións previas tanto no ámbito da Unión Europea, como do Estado e 

tamén dentro do propio ámbito autonómico. 

Os fundamentos xerais podemos identificalos nos principios orientadores do dito 

VII Plan Estratéxico de Galicia: 

-Artellar unha estratexia dirixida ao conxunto da sociedade para a igualdade de 

xénero, que supoña tamén unha integración nas políticas e nas actuacións 

levadas a cabo pola administración educativa. 

-A procura de Igualdade entre mulleres e homes real e efectiva. 

-Afianzamento da transversalidade de xénero. 

-Cooperación e coordinación institucional. 

-Colaboración cos axentes económicos e sociais. 

A maiores podemos sinalar os principios que rexerán nas actuacións que se 

propoñen que son: 
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-Equidade. 

-Innovación. 

-Diversidade das mulleres tendo en conta as variables xeracionais e territoriais. 

 

3 Análise da situación do centro. 

As instalacións do CIFP As Mercedes están sitas na parte sueste da cidade de 

Lugo, na saída con dirección Madrid. Situado nun dos emprazamentos de maior 

crecemento urbanístico na última década, a zona dispón de grandes avenidas, 

zonas verdes e espazos recreativos e multitude de puntos de interese social e 

cultural. A pouca distancia atópanse o Campus Universitario, a Escola Oficial de 

Idiomas, o Conservatorio de Música e Escola de Danza, espazos deportivos 

(piscinas municipais e pavillón universitario) así como a Comisaría de Policía Local. 

A cidade conta cunha poboación próxima aos 100.000 habitantes, segundo os 

datos do censo de 2018. Hai na cidade de Lugo outros centros nos que se 

imparten formación profesional aínda que o que máis Ciclos Formativos oferta é o 

CIFP As Mercedes.  

O CIFP As Mercedes de Lugo, forma parte da rede de Centros Integrados de 

Formación Profesional do Sistema Educativo de Galicia, formado por 20 centros, e 

no que se desenvolven accións formativas de formación profesional inicial ou 

regrada, e formación para o emprego, así como os procedementos de 

acreditación de competencias. 

Os datos do centro son: 

Nome do centro: CIFP As Mercedes. 
Dirección: Avenida de Madrid, 75 C.P. 27002. Lugo 
Tfno.:982828001 Fax: 982250429 
Correo electrónico: cifp.asmercedes@edu.xunta.gal 
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3.1. Análise xeral da situación de partida 

Na cidade de Lugo a maioría das familias teñen un nivel modesto de renda e 

viven, fundamentalmente, das actividades relacionadas co sector servizos ou co 

sector primario, pois a provincia de Lugo vive principalmente da gandaría. Por 

outra banda, na cidade, hai dous polígonos nos que se atopan un gran número de 

empresas con ingresos de facturación altos. No ámbito da nosa Comunidade hai 

empresas que son modelos de xestión e desenvolvemento empresarial. 

O alumnado do centro educativo provén na súa maior parte de centros da propia 

cidade aínda que tamén parte importante desprázase dende os concellos 

limítrofes da provincia. 

O alumnado que provén de zonas rurais é moi significativo, o que normalmente 

favorece a integración xa que a maioría do alumnado non se coñece ao principio 

do curso ao proceder de centros distintos e encóntranse no centro educativo 

onde se van relacionando e vaise creando un ambiente moi cordial por norma 

xeral. Dita orixe do ámbito rural, achega elementos moi positivos ao poñer de 

manifesto que o alumnado ten uns valores de constancia e traballo propios dos 

traballos familiares. 

 

O centro consta dos seguintes apartados dentro dun mesmo edificio: 

A) Edificación onde se atopan os talleres e aulas do departamento Instalación e 

Mantemento, os talleres están na primeira planta e as aulas na planta superior. 

Na parte máis baixa desta zona do edificio atópase o salón de actos. 

B) Esta parte do centro é onde se emprazan os talleres de Automoción na planta 

baixa, xunto coas aulas dedicadas ao departamento de Mantemento de 

Vehículos.  Na parte superior deste apartado atópanse os talleres e as aulas do 

departamento de Enerxía e Auga. 

C) Esta zona da edificación alberga aos despachos de Dirección, Xefatura de 

Estudos, Vicedirección e Calidade na segunda planta , e conserxería e recibidor na 

primeira planta. 
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D) Zona do edificio dedicada á biblioteca do centro, aulas de Comercio e 

Márketing, almacéns e aulas de uso común, xunto coa aula Multimedia. 

E) Pavillón de Deportes, actualmente está a ser almacén de maquinaria e como 

taller das ensinanzas de aeronáutica. 

F) Zona de caldeiras do centro e almacén e aula taller para o alumnado de 

Formación Profesional Básica. 

 

 

Servizo de biblioteca: Está aberta dende as 8:30 h ata as 13:00 h, aínda que non a 

todas horas dispón de profesorado para préstamo de libros, recollida dos 

mesmos, etc… 

Servizo de cafetería. Con horario que comeza ao inicio da actividade lectiva e que 

finaliza ao peche da actividade lectiva, en réxime de concesión administrativa 

mediante máquinas expendedoras e un espazo de mesas e cadeiras destinadas a 

tal fin. 

 

O alumnado matriculado no centro no curso 2019-2020 ascende a 844 matrículas 

das que 621 correspóndense con alumnos e 223 con alumnas. 

E se procedemos a unha análise da matrícula por ciclos atopámonos co seguinte 

desglose: 

mailto:cifp.asmercedes@edu.xunta.es


 
 

 

CIFP AS MERCEDES 
Avd. Madrid 75 CP 27002 Lugo 

Tlfno: 982828001 Fax:982828016 
cifp.asmercedes@edu.xunta.es http://www.cifpasmercedes.org 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

10 
 

Réxime de Adultos 

Ciclo Mulleres Homes Total 

ZS Comercio Internacional 39 18 57 
ZS Desenv. Proxect. Inst. Térm. Fluid. 9 48 57 

ZS Transporte e Loxística 77 76 153 
ZS Automoción 1 16 17 

ZM Electromecánica de maquinaria 1 9 10 
ZM Electromec. de vehíc. automób. 3 18 21 

Z  Enerxías renovables 1 14 15 

Z Instalac. Produc. Calor 1 5 6 
 

Réxime Ordinario 
Ciclo Mulleres Homes Total 

CB Mantemento de vivendas 1º 0 14 14 

CB Mantemento de vehículos 1º 1 17 18 
CB Mantemento de vehículos 2º 0 13 13 

CM Actividades comerciais 1º 14 10 24 
CM Actividades comerciais 2º 9 16 25 

CM Carrozaría 1º 1 14 15 
CM Carrozaría 2º 0 13 13 

CM Electrom. Vehíc. Autom.1º 2 39 41 

CM Electrom. Vehíc. Autom.2º 1 52 53 
CS Mantem. Instalac. Térm. Fluid. 1º 0 24 24 

CS Mantem. Instalac. Térm. Fluid. 2º 0 9 9 
CM Instalac. Frigor. Climatización 1º 1 14 15 

CM Instalac. Frigor. Climatización 2º 0 10 10 
CS Automoción 1º 0 22 22 

CS Automoción 2º 0 23 23 

CSEficienc.Enerx.Enex. Solar Térm.1º 2 21 23 
CSEficienc.Enerx.Enex. Solar Térm.2º 2 10 12 

CS Márketing e Publicidade 1º 22 11 33 
CS Márketing e Publicidade 2º 15 12 27 

CS Mantem. Aeromec. de avións 1º 0 23 23 
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CS Mantemento aeromecánico 2º 0 17 17 

CS Xestión vendas espazos com. 1º 10 23 33 

CS Xestión vendas espazos com. 2º 11 10 21 
 

 

 

Equipo directivo 

Director Joaquín Expósito López 

Vicedirector Manuel Rodríguez Pazos 

Xefe de estudos  Marcos Arias Vázquez 

Secretario Manuel Astariz Martínez 

 

DEPARTAMENTOS PROFESORADO Profesoras Profesores 

Automoción 26 4 22 

Fol 6 6 0 

Instalación e 

mantemento 14 6 8 

Orientación 1 1 0 

Inglés 2 2 0 

Comercio e 

Márketing 15 9 6 

Enerxía e Auga 5 2 3 

FPB 3 2 1 

 

Horario lectivo do centro: 8:30-15:00 e tardes 16:30-22:30 
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No centro contamos con 72 profesores agrupados en 7 departamentos, cunha 

parte importante dos docentes con destino definitivo. 

Claustro 
Compoñentes Profesoras Profesores 

72 32 40 

 

  Persoal non docente 

Conserxes Administrativos Limpeza 

Total Mulleres Homes Total Mulleres Homes Total Mulleres Homes 

3 1 2 3 2 1 4 4 0 

 

 

3.2. Contextualización 

Para desenvolver o estudo diagnose levouse a cabo unha dupla investigación: 

• Por unha banda, un proceso de análise dos datos cualitativos e cuantitavios 

do CIFP As Mercedes e das actividades desenvolvidas no centro así como a 

participación do alumnado nas distintas actividades. 

• E por outra banda, deseñáronse uns cuestionarios dirixidos ao alumnado, 

ao profesorado e ao persoal non docente;  baseados nos cuestionarios para 

valorar a escala de actitudes cara a coeducación, confeccionados polo 

Grupo DIME (Proxecto Teon XXI) da Facultade de Ciencias da Educación da 

Universidade de Sevilla. Con estes cuestionarios fíxose unha enquisa  

dirixida ao alumnado, profesorado e persoal non docente que nos permitiu 

obter uns datos como punto de partida referente a distintos aspectos 

relacionados coa coeducación. 

A investigación desenvolvida permítenos identificar as fortalezas, debilidades, 

ameazas e oportunidades do centro relacionadas coa igualdade, a non 
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discriminación e a liberdade de identidade de xénero. A continuación 

desenvolvemos o cadro DAFO nado deste proceso de análise. 

Cuestións internas 

Fortalezas Debilidades 
O éxito de alumnas do CIFP nas Skills en 
ciclos con maioría de alumnos 
matriculados. 

Número de alumnos moi superior 
ao número de alumnas nos ciclos 
das familias profesionais de 
automoción, instalacións e enerxía e 
auga. 

Presenza de profesoras en todos os ciclos 
supón unha superación do estereotipo de 
xéreno asociado a determinadas 
especialidades. 

Número de profesoras inferior ao 
número de profesores 
especialmente nalgunha familia 
profesional. 

O desenvolvemento de accións, que se 
van consolidando, de sensibilización e 
formación dinamizadas desde distintos 
departamentos como FOL, idiomas e 
orientación no ámbito da igualdade no 
centro. 

A manifestación de estereotipos de 
xénero aínda presentes e 
detectados na comunidade 
educativa do CIFP As Mercedes. 

O compromiso do  claustro de 
profesorado e do equipo directivo coa 
igualdade e con este plan de igualdade. 

 

 

Cuestións externas 

Oportunidades Ameazas 

A familia profesional de comercio e 
márketing é a que logra ter unha 
tendencia a maior equilibrio entre o 
número de alumnos e alumnas, 
incorporando un número crecente de 
alumnos. 

Os Ciclos que se desenvolven no 
centro son de familias profesionais 
que se asocian tradicionalmente con 
profesións desempeñadas 
maioritariamente con homes 
(electromecánica, frío ...) 

A elevada taxa de desemprego feminino Os estereotipos de xénero asociados 
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xuvenil supón unha potencial demanda 
para cursar ciclos de formación 
profesional. 

a profesións relacionadas coa 
electromecánica e as instalacións 
dificulta o incremento de alumnas 
matriculadas nestes ciclos. 

O compromiso da Administración coa 
promoción de proxectos de coeducación e 
dos plan de Igualdade. 

Os numerosos casos de violencia 
machista que afecta a todas as 
idades. 

A obriga das empresas de aprobar un Plan 
de Igualdade que propiciará equilibrar as 
plantillas a partir de 2022. 

 

 

Como resposta estratéxica ante a análise desenvolvida podemos completar o 

cadro DAFO coas medidas de actuación que tentarán de desenvolver a estratexia 

recollida no cadro CAME (corrixir, afrontar, manter e explotar). 

Manter as Fortalezas 
(estratexias defensivas) 

Corrixir as Debilidades  
(estratexias de axuste) 

Visibilización das alumnas nos ciclos con 
menor número de alumnas matriculadas 
que alumnos matriculados. 

Accións de promoción de 
incremento de matrícula de 
alumnas nos ciclos profesionais 
onde hai importante maioría de 
alumnos. 

Participación nas distintas actividades con 
presenza equilibrada de profesoras e de 
profesores. 

Promoción de conformación de 
equipos docentes dos ciclos con 
presenza equilibrada de profesoras 
e profesores. 

Presenza equilibrada de poñentes homes 
e mulleres nas actividades 
complementarias como charlas, mesas 
redondas... 

Desenvolvemento de accións de 
visibilización e superación de 
estereotipos de xénero e 
desenvolvemento do proxecto 
coeducativo do CIFP. 

Revisión de documentación do CIFP As 
Mercedes desde unha perspectiva de 
xénero. 
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Selección e elaboración de materiais 
didácticos de acordo ao proxecto 
coeducativo do centro. 

 

 

Explotar as Oportunidades 
(estratexias ofensivas) 

Afrontar as Ameazas 
(estratexias de resistencia) 

Campaña de comunicación que consolide 
a tendencia a equilibrio na matriculación 
de alumnos e alumnas nos ciclos da 
familia de comercio e márketing. 

Campañas de comunicación que 
fomente a matriculación de alumnas 
nos ciclos profesionais das familias 
de automoción, instalacións e 
enerxía e auga. 

Promoción cara a realización de ciclos 
profesionais das familias de automoción, 
instalacións e enerxía e auga entre as 
desempregadas de Lugo. 

Accións destinadas a sensibilizar, 
formar e educar nun proxecto 
coeducativo no centro educativo. 

Participación nas actividades formativas e 
de dinamización no ámbito da igualdade 
promovidas pola administración. 

Definición de protocolo de 
actuación que permita a detección e 
actuación ante casos de violencia 
machista. 

Promoción desde o CIFP de formación e 
contratación de mulleres/homes 
subrepresentados no sector cara o 
equilibrio das plantillas das empresas ao 
abeiro dos seus Plans de igualdade. 

 

 

 

4 Obxectivos. 

Os obxectivos xerais do plan, que se basean nas conclusións obtidas da análise da 

diagnose realizada e desenvolven a estratexia formulada; recollen e concretan 

para o CIFP As Mercedes os eixes estratéxicos e os obxectivos perfilados no Plan 
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de actuacións para a igualdade dos centros educativos de Galicia, e detállanse a 

continuación: 

 

Desenvolver un modelo de coeducación introducindo a perspectiva de xénero 

nas dinámicas educativas: 

 Garantir a integración transversal da incorporación da perspectiva de 

xénero e do principio de igualdade de oportunidades na documentación 

organizativa do centro educativo. 

 Facilitar o desenvolvemento do traballo en rede e visibilizar as boas 

prácticas coeducativas no noso centro, especialmente no que se refire á 

conciliación e á corresponsabilidade. 

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

coeducativos. 

 Intensificar a formación para o tratamento da diversidade afectiva e sexual 

no ámbito educativo. 

 

Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo 

que o alumnado poida desenvolver o seu proxecto vital sen condicionamentos, 

desde a liberdade e a diversidade de opcións. 

 Adaptación de materiais de apoio e orientacións para afondar no 

desenvolvemento da competencia social e cidadá desde a igualdade e non 

discriminación. 

 Crear espazos e tempos de convivencia non estruturados (recreos, entradas 

e saídas, biblioteca...) libres de roles de xénero. 

 Participación de axentes sociais diversos nos proxectos coeducativos como 

apoio e complemento que permita visibilizar a diversidade social. 
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 Actuacións de sensibilización dirixidas á comunidade educativa e difusión 

das boas prácticas realizadas polo centro no marco deste plan. 

 

Integrar a perspectiva de xénero no traballo cara ao éxito escolar e garantir que 

a formación inicial e ao longo da vida acolle a todo o alumnado na súa 

diversidade (étnica, cultural, social, económica, funcional, sexual, de xénero, 

lingüística,...) 

 Visibilización de roles non marcados na orientación educativa e profesional. 

 Facilitar modelos profesionais e vitais diversos que rompan roles de xénero 

e que favorezan unha perspectiva aberta, plural e positiva. 

 Visibilizar e eliminar os estereotipos que persisten na sociedade respecto 

dos ámbitos de realización persoal e profesional e promover no alumnado unha 

elección do futuro académico e profesional libre de estereotipos de xénero. 

 Formación da necesidade de potenciar os talentos persoais como 

referentes en todos os ámbitos en pé de igualdade. 

 

Educar desde a diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables e 

respectuosas, e para unha convivencia harmónica que integre a diversidade de 

xénero, sexual e afectiva. 

 Establecemento de ámbitos de socialización que favorezan o coñecemento 

e a convivencia dentro da comunidade educativa co fin de ofrecer contextos onde 

visibilizar as boas prácticas. 

 Abordar a educación afectiva e sexual desde o respecto á diversidade e o 

desenvolvemento dun proxecto de vida libre e saudable en plenitude. 

 Colaboración con axentes socio-educativos e de formación en materia de 

saúde, para a abordaxe integral da saúde afectivo-sexual. 
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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. 

 Fornecemento de programas e materiais sobre a socialización preventiva da 

violencia de xénero baseados en evidencias científicas. 

 Adaptar e incluír no plan de convivencia do centro medidas que permitan a 

detección precoz daquelas condutas que se integran no gradiente da violencia de 

xénero (control, acoso, abuso, etc.) 

 Desenvolver actividades de sensibilización, información, formación e 

intervención para toda a comunidade educativa, en ambientes de socialización 

cibernéticos (redes sociais, mensaxería instantánea, videoxogos en liña, etc.) 

 Investigación e orientacións derivadas dela en materia de convivencia no 

que respecta á diversidade de xénero e afectivo, sexual, así como á igualdade e 

non discriminación. 

 

Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de xénero e 

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

atención á prevención e compensación de situación de discriminación múltiple 

(diversidade funcional, étnica, de procedencia, etc.) 

 Desenvolver actividades educativas enfocadas ao traballo na aula das 

relacións persoais, afectivas e sexuais co fin de identificar as condutas 

prexudiciais para o desenvolvemento de relacións persoais tóxicas e de 

sometemento. 

 Elaboración de protocolos de actuación para dar resposta ás necesidades 

que se poidan presentar no centro (prevención, identificación, atención, 

denuncia). 
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 Apoio ao alumnado vítima de violencia de xénero e ás persoas que vivan 

nos seus fogares esta situación, se é preciso coordinación cos servizos sociais e de 

xustiza. 

 Favorecer a non-discriminación e a eliminación de estereotipos na reforma 

e creación de novos espazos: perspectiva de xénero na organización e no 

aproveitamento dos espazos. 

 Favorecer a investigación e intervención do alumnado sobre o seu contorno 

para detectar situacións, imaxes, actitudes... que actúen a favor dos roles de 

xénero marcados, os estereotipos, a presión social e a violencia por razón de 

xénero. 

 

 

5 Actuacións e actividades. 

6 Cronograma das actuacións. 

7 Coordinación e participantes. 
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Actuación Obxectivos Actividades Responsables 
Coordinación e 
participantes 

Orzamento/ 
Recursos 

Medición/ Indicador Cronograma das 
actuacións 

Desenvolver un 
modelo de 
coeducación 
introducindo a 
perspectiva de 
xénero 

-Garantir a integración transversal da 
incorporación da perspectiva de 
xénero e do principio de igualdade 
de oportunidades na documentación 
organizativa do centro educativo. 
-Facilitar o desenvolvemento do 
traballo en rede e visibilizar as boas 
prácticas coeducativas no noso 
centro, especialmente no que se 
refire á conciliación e á 
corresponsabilidade. 
-Fomentar a elaboración, elección e 
uso de materiais didácticos inclusivos 
e coeducativos. 
-Intensificar a formación para o 
tratamento da diversidade afectiva e 
sexual no ámbito educativo. 

1.-Revisión dos documentos 
internos do centro desde 
unha perspectiva de xénero. 
2.-Elaboración e uso de 
materiais didácticos 
inclusivos e coeducativos. 
3.-Revisión e renovación da 
rotulación do CIFP desde 
unha perspectiva de 
igualdade. 
4.-Elaboración de folletos de 
publicidade para a difusión 
dos ciclos formativos que se 
desenvolven no CIFP As 
Mercedes cunha perspectiva 
de igualdade. 
 

1.-Equipo directivo, 
xefaturas de 
departamento e 
departamento de 
calidade. 
2.-Xefaturas de 
departamento e 
equipos docentes. 
3.-Equipo directivo. 
4.- Equipo 
directivo. 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 

1.-Número de documentos 
revisados. 
2.-Número de profesores e 
profesoras que comunican 
que elaboraron materiais 
segundo estes criterios. 
3.-Número de rótulos 
cambiados. 
4.-Documento folleto 
editado e publicado 
segundo o criterio 
exposto. 

1.-Curso 2019/2020 
2.-Curso 2019/2020 
3.-Curso 2019/2020 
4.-Curso 2019/2020 

Fomentar 
dinámicas 
educativas 
libres de 
estereotipos de 
xénero 

-Adaptación de materiais de apoio e 
orientacións para afondar no 
desenvolvemento da competencia 
social e cidadá desde a igualdade e 
non discriminación. 
-Crear espazos e tempos de 

5.-Adaptación de materiais 
de apoio da competencia 
social e cidadá desde a 
igualdade e non 
discriminación. 
6.-Elección de materiais 

5.- Equipos 
docentes. 
6.-Equipos 
docentes. 
7.-Equipo directivo. 
8.-Xefaturas de 

5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
 

5.-Número de materiais 
elaborados baixo esta 
permisa. 
6.-Número de profesores e 
profesoras que manifestan 
ter elixido materiais e 

5. Curso 2019/2020 
6.-Curso 2019/2020 
7.-Curso 2019/2020 
8.-Curso 2019/2020 
9.-Curso 2019/2020 
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convivencia non estruturados 
(recreos, entradas e saídas, 
biblioteca...) libres de roles de 
xénero. 
-Participación de axentes sociais 
diversos nos proxectos coeducativos 
como apoio e complemento que 
permita visibilizar a diversidade 
social. 
-Actuacións de sensibilización 
dirixidas á comunidade educativa e 
difusión das boas prácticas realizadas 
polo centro no marco deste plan. 

didácticos e libros de texto 
cuns criterios coeducativos. 
7.-Acondicionar espazos 
comúns e facilitar tempos 
de convivencia libres de 
roles de xénero. 
8.-Desenvolver talleres e 
actividades nas que 
participen alumnado de 
distintas familias 
profesionais co propósito de 
salvar os estereotipos de 
xénero asociados a 
determinadas actividades. 
9.- Campaña de 
comunicación do CIFP que 
contribúa a salvar os 
estereotipos de xénero 
asociados a determinados 
ciclos. 
 

departamento, 
equipos docentes e 
alumnado. 
9.- Equipo directivo 
e empresa externa 
contratada. 

libros de texto baixo este 
criterio. 
7.-Número de espazos 
comúns acondicionados 
como libres de roles de 
xénero. 
8.-Número de actividades 
interfamilias profesionais 
desenvolvidas. 
9.-Número de accións da 
campaña de comunicación 
que salve os estereotipos 
de xénero. 

Integrar a 
perspectiva de 
xénero no 
traballo cara ao 
éxito escolar e 
garantir que a 
formación 
inicial e ao 

-Visibilización de roles non marcados 
na orientación educativa e 
profesional. 
-Facilitar modelos profesionais e 
vitais diversos que rompan roles de 
xénero e que favorezan unha 
perspectiva aberta, plural e positiva. 
-Visibilizar e eliminar os estereotipos 

10.-Deseño e publicación de 
cartelería centrado na 
igualdade e coeducación. 
11.-Deseño e publicación 
dun Calendario da Igualdade 
do CIFP As Mercedes. 
12.-Caixa de suxestións que 
incentive a participación da 

10.- Equipo 
directivo e empresa 
externa contratada. 
11.- Equipo 
directivo e empresa 
externa contratada. 
12.-Equipo 
directivo, 

10.- 
11.- 
12.- 
13.- 
14.- 

10.-Número de carteis de 
igualdade e coeducación. 
11.-Publicouse o 
calendario de igualdade. 
12.-Colocouse a caixa de 
suxestións cara a 
igualdade e a coeducación. 
13.-Número de accións 

10.-Curso 2019/2020 
11.-Curso 2019/2020 
12.-Curso 2019/2020 
13.-Marzo 2020 
14.-Curso 2019/2020 
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longo da vida 
acolle a todo o 
alumnado na 
súa diversidade 

que persisten na sociedade respecto 
dos ámbitos de realización persoal e 
profesional e promover no alumnado 
unha elección do futuro académico e 
profesional libre de estereotipos de 
xénero. 
-Formación da necesidade de 
potenciar os talentos persoais como 
referentes en todos os ámbitos en pé 
de igualdade. 
 

comunidade educativa na 
proposta de iniciativas a 
desenvolver como medidas 
coeducativas. 
13.-Desenvolvemento das 
Xornadas de Orientación e 
Igualdade que garante a 
integración da perspectiva 
de xénero na formación 
profesional. 
14.-Introducir a perspectiva 
de xénero na programación 
dos módulos profesionais. 

profesorado e 
alumnado. 
13.-Equipo 
directivo, Xefa de 
departameno de 
orientación e 
alumnado. 
14.-Xefaturas de 
departamento e 
profesorado. 

das xornadas de 
orientación cunha 
perspectiva coeducativa e 
de igualdade. 
14.-Número de 
programacións dos 
módulos que incluíron a 
perspectiva de xénero. 

Educar desde a 
diversidade 
para unhas 
relacións 
afectivas e 
sexuais 
saudables e 
respectuosas, e 
para unha 
convivencia 
harmónica. 

-Establecemento de ámbitos de 
socialización que favorezan o 
coñecemento e a convivencia dentro 
da comunidade educativa co fin de 
ofrecer contextos onde visibilizar as 
boas prácticas. 
-Abordar a educación afectiva e 
sexual desde o respecto á 
diversidade e o desenvolvemento 
dun proxecto de vida libre e 
saudable en plenitude. 
-Colaboración con axentes socio-
educativos e de formación en 
materia de saúde, para a abordaxe 
integral da saúde afectivo-sexual. 

15.-Dispoñer dun Taboleiro 
de coeducación nun lugar 
visible que contribúa á 
visibilización da muller en 
roles que superen os 
estereotipos de xénero. 
16.-Espazo na Biblioteca 
dedicado á Igualdade. 
17.-Promoción de lecturas 
inclusivas e adquisición de 
fondos pola Biblioteca. 
18.-Dentro do ciclo de cine 
desenvolvido polo 
departamento de Inglés 
integrar a perspectiva 
coeducativa na selección de 

15.-Equipo 
directivo e 
xefaturas de 
departamento. 
16.-Coordinador 
biblioteca. 
17.-Coordinador 
biblioteca. 
18.-Xefa 
departamento de 
Inglés e 
coordinación 
seccións bilingües. 
19.-Equipo 
directivo e 
responsable da 

15.- 
16.- 
17.- 
18.- 
19.- 

15.-Colocouse o taboleiro. 
16.-Habilitouse o espazo 
na Biblioteca dedicado á 
igualdade. 
17.-Número de fondos 
adquiridos na Biblioteca 
relacionados coa 
igualdade. 
18.-Número de películas 
proxectadas que se 
escolleran baixo a premisa 
da igualdade. 
19.-Número de 
publicacións na Web do 
CIFP relacionadas coas 
accións que xiran en torno 

15.-Curso 2019/2020 
16.-Curso 2019/2020 
17.-Curso 2019/2020 
18.-Curso 2019/2020 
19.-Curso 2019/2020 
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filmes. 
19.-Espazo web na páxina 
do centro dedicado á 
Igualdade e difusión das 
actividades desenvolvidas 
neste ámbito. 

Web do centro. á igualdade. 

Traballar as 
relacións de uso 
abusivo do 
poder e a 
violencia 
sistémica no 
exercicio das 
relacións 
persoais. 

-Fornecemento de programas e 
materiais sobre a socialización 
preventiva da violencia de xénero 
baseados en evidencias científicas. 
-Adaptar e incluír no plan de 
convivencia do centro medidas que 
permitan a detección precoz 
daquelas condutas que se integran 
no gradiente da violencia de xénero 
(control, acoso, abuso, etc.) 
-Desenvolver actividades de 
sensibilización, información, 
formación e intervención para toda a 
comunidade educativa, en 
ambientes de socialización 
cibernéticos (redes sociais, 
mensaxería instantánea, videoxogos 
en liña, etc.) 
-Investigación e orientacións 
derivadas dela en materia de 
convivencia no que respecta á 
diversidade de xénero e afectivo, 
sexual, así como á igualdade e non 

20.-Establecer estratexias de 
traballo na comunidade 
educativa cooperativo con 
perspectiva de xénero. 
21.-Favorecer o liderado, 
participación e 
empoderamento nas 
actividades promovidas no 
centro e desde o centro 
desde unha perspectiva de 
igualdade. 
22.-Accións co alumnado 
sobre a identidade dixital e 
as relacións a través das 
redes desde a perspectiva 
da igualdade. 
23.-Semáforo para a 
prevención e detección de 
actitudes de violencia 
machista. 
24.-Banco de boas prácticas 
na detección e prevención 
da violencia machista. 

20.-Xefaturas de 
departamento, 
equipos docentes e 
alumnado. 
21.-Equipo 
directivo e 
xefaturas de 
departamento. 
22.-Xefa de 
departamento de 
orientación e 
alumnado. 
23.-Xefa de 
departamento de 
orientación, titores 
e responsable da 
Web do centro. 
24.- Equipo 
directivo e 
responsable da 
Web do centro. 

20.- 
21.- 
22.- 
23.- 
24.- 

20.-Número de accións 
cooperativas emprendidas 
na área de igualdade 
desde o CIFP. 
21.-Número de actividades 
nas que a participación 
das mulleres (mesas 
redondas, presentacións, 
charlas...) é igual ou 
superior á participación 
masculina. 
22.- Número de 
actividades que desde a 
perspectiva da igualdade 
se desenvolveron con 
alumnado relativas á 
imaxe dixital e ás relacións 
nas redes sociais. 
23.-Elaborouse e púxose a 
disposición da 
comunidade educativa o 
semáforo de prevención e 
detección de actitudes de 

20.-Curso 2019/2020 
21.-Curso 2019/2020 
22.-Curso 2019/2020 
23.-Curso 2019/2020 
24.-Curso 2019/2020 
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discriminación.  violencia machista. 
24.-Abriuse un espazo na 
web onde se recollen boas 
prácticas na detección e 
prevención da violencia 
machista. 

Abordar a 
detección 
precoz e 
resposta eficaz 
e sistémica á 
violencia de 
xénero e outras 
formas de 
abuso, 
discriminación e 
violencia 
asociadas. 

-Desenvolver actividades educativas 
enfocadas ao traballo na aula das 
relacións persoais, afectivas e 
sexuais co fin de identificar as 
condutas prexudiciais para o 
desenvolvemento de relacións 
persoais tóxicas e de sometemento. 
-Elaboración de protocolos de 
actuación para dar resposta ás 
necesidades que se poidan presentar 
no centro (prevención, 
identificación, atención, denuncia). 
-Apoio ao alumnado vítima de 
violencia de xénero e ás persoas que 
vivan nos seus fogares esta situación, 
se é preciso coordinación cos 
servizos sociais e de xustiza. 
-Favorecer a non-discriminación e a 
eliminación de estereotipos na 
reforma e creación de novos 
espazos: perspectiva de xénero na 
organización e no aproveitamento 
dos espazos. 

25.-Protocolo de actuación 
no Plan de convivencia ante 
a detección de situacións de 
risco de violencia machista. 
 

25.-Equipo 
directivo. 

25.- 25.-Elaborouse o 
protocolo de detección de 
situacións de violencia 
machista. 

25.-Curso 2019/2020 

mailto:cifp.asmercedes@edu.xunta.es


 
 

 

CIFP AS MERCEDES 
Avd. Madrid 75 CP 27002 Lugo 

Tlfno: 982828001 Fax:982828016 
cifp.asmercedes@edu.xunta.es http://www.cifpasmercedes.org 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

25 
 

-Favorecer a investigación e 
intervención do alumnado sobre o 
seu contorno para detectar 
situacións, imaxes, actitudes... que 
actúen a favor dos roles de xénero 
marcados, os estereotipos, a presión 
social e a violencia por razón de 
xénero. 
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8 Propostas de visibilización e difusión. 

Unha vez aprobado o Plan de Igualdade do CIFP As Mercedes faise necesaria a súa 

divulgación  e o compromiso de toda a comunidade educativa do centro cara o 

seu desenvolvemento. Entre as accións que se prevén levar a cabo neste senso 

podemos sinalar: 

-Comunicación do Plan de Igualdade ao profesorado e persoal non docente a 

través do correo electrónico. 

-Difusión a través da Web do CIFP As Mercedes www.cifpasmercedes.org onde 

estará a disposición de toda a comunidade eduactiva do centro e de todo o 

público. 

-Campaña de comunicación que inclúe: videos, cartelería, calendario, folletos... 

 

9 Medidas de seguimento, avaliación, revisión e mellora do plan. 

 

Medidas de seguimento 

Para definir como se vai a realizar o seguimento do Plan, estableceranse uns 

instrumentos de seguimento das actividades asociadas as actuacións estratéxicas 

formuladas e terase en conta o cronograma e orzamento asignado a cada unha. 

Por unha banda estes intrumentos deben permitir valorar a realización das 

actividades propostas nas distintas actuacións formuladas asignando 

responsables do control deste seguimento. 

E por outra banda deben permitir valorar o éxito do plan e a consecución dos 

obxetivos marcados a través dunha comisión de seguimento. 
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Avaliación 

Para definir como se vai realizar a avaliación do Plan é preciso establecer os 

indicadores que nos permiten avaliar a execución do Plan. 

Para cada actividade proposta nas actuacións definiranse un ou varios indicadores 

que permitan medir a execución da dita actividade e a contribución da mesma a 

consecución dos obxectivos marcados na actuación estratéxica correspondente. 

Estes indicadores serán medibles e contrastables. 

 

Revisión e mellora do Plan e conclusións finais. 

Realizarase no documento “Memoria Plan de Igualdade”. 

Unha vez desenvoltas as accións definidas no seguimento e na avaliación da 

execución do plan de igualdade é preciso formular as conclusións finais do mesmo 

que permitan establecer accións de mellora e a revisión do propio plan. Estas 

conclusións e as propostas de mellora incorporaranse na Memoria do Plan de 

Igualdade seguindo o modelo proposto pola Administración para este fin. 

 

10  Conclusións. 

Coa elaboración, aprobación e posta en marcha deste Plan de Igualdade 

establecemos de xeito estruturado e planificado a folla de ruta do CIFP As 

Mercedes cara un proxecto coeducativo, onde co respecto, coa liberdade e coa 

igualdade contribuímos a unha sociedade máis libre de prexuízos e de 

estereotipos de xénero. 
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11 ANEXOS 

Enquisas 

 

Enquisa de actitudes do alumnado 

cara a igualdade 

 
Esta enquisa é anónima e a súa finalidade é coñecer a túa opinión, crenzas e actitudes cara 

a igualdade entre homes e mulleres. Dispoñer desta información permitirá detectar 

necesidades e mellorar a resposta educativa. Polo tanto pedímosche que honestidade e 

sinceridade nas túas respostas. A realización desta enquisa leva uns 10 minutos. 

 

1.Sexo: 

Home 

Muller 

 

2.En que Familia profesional se atopa matriculado: 

Transporte e Mantemento de Vehículos (Ciclo medio) 

Transporte e Mantemento de Vehículos (Ciclo superior) 

Instalación e Mantemento (Ciclo medio) 

Instalación e Mantemento (Ciclo superior) 

Comercio e Marketing (Ciclo medio) 

Comercio e Marketing (Ciclo superior) 

Enerxía e auga 
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3.Idade: 

16-20 

21-25 

+25 

 

4.Outros estudos realizados: 

ESO 

Bacharelato 

Estudos Universitarios 

Ningún 

 

5.As tarefas domésticas fanas mellor as mulleres. 

Si 

Non 

 

6.É normal que un rapaz e unha rapaza xoguen ao mesmo. 

Si 

Non 

 

7.Unha rapaza soa debe sentir medo se se atopa cun grupo de rapaces. 

Si 

Non 

 

8.As nais son as que deben coidar aos seus fillos e fillas. 

Si 

Non 
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9.Os homes conducen mellor que as mulleres. 

Si 

Non 

 

10.Os homes son sempre máis fortes que as mulleres. 

Si 

Non 

 

11.Unha rapaza non debe saír con outro rapaz que non sexa o seu mozo. 

Si 

Non 

 

12.Coa parella é mellor aparentar estar de acordo para non discutir. 

Si 

Non 

 

13.Creo que as mulleres non deben ser mecánicas ou fontaneiras. 

Si 

Non 

 

14.Moléstanme as mulleres que visten como homes. 

Si 

Non 
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15.Prefiro que sexan as mulleres as que traballen na casa. 

Si 

Non 

 

16.Creo que unha cociña ou unha boneca é un xogo de nenos e nenas. 

Si 

Non 

 

17.Daríame vergonza dicir que o meu pai se encarga das tarefas da casa. 

Si 

Non 

 

18.É comprensible avergonzarse de amizades ou familiares homosexuais, 

transexuais. 

Si 

Non 

 

19.Cres que sería positivo que nos ciclos de electromecánica e fontanería 

houbese máis mulleres. 

Si 

Non 

 

20.Cres que ser muller é unha dificultade engadida para desempeñar 

determinadas profesións. 

Si 

Non 
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21.Cres que o papel dun home e dunha muller nunha parella é diferente. 

Si 

Non 
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Enquisa de actitudes do profesorado 

cara a igualdade 
 

Esta enquisa é anónima e a súa finalidade é coñecer a túa opinión, crenzas e actitudes cara 

a igualdade entre homes e mulleres. Dispoñer desta información permitirá detectar 

necesidades e mellorar a resposta educativa. Polo tanto pedímosche que honestidade e 

sinceridade nas túas respostas. A realización desta enquisa leva uns 10 minutos. 

 

1.Sexo: 

Home 

Muller 

 

2.¿Con que familia profesional está vinculado? 

Transporte e Mantemento de Vehículos (Ciclo medio) 

Transporte e Mantemento de Vehículos (Ciclo superior) 

Instalación e Mantemento (Ciclo medio) 

Instalación e Mantemento (Ciclo superior) 

Comercio e Marketing (Ciclo medio) 

Comercio e Marketing (Ciclo superior) 

Enerxia e auga 

 

3.Idade: 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60 ou máis 
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4.Responsabilidades: 

Titoría 

Xefatura Departamento 

Coordinación 

Equipo Directivo 

Outras 

 

5.A actual lexislación sobre coeducación beneficia e promociona á muller por riba 

do home. 

Si 

Non 

 

6.Se o material didáctico é bo non importa que teña elementos sexistas. 

Si 

Non 

 

7.A escola mixta xera máis problemas dos que resolve. 

Si 

Non 

 

8.Parece lóxico que o coidado do material dos talleres sexa unha 

responsabilidade que asumen fundamentalmente os profesores homes. 

Si 

Non 

 

9.So me fixo cando un texto ten linguaxe sexista cando fan que me fixe. 

Si 

Non 
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10.Cando teño que poñer un exemplo para explicar un concepto, evito empregar 

a imaxe tradicional de homes e mulleres 

Si 

Non 

 

11.O xénero non é algo que se traballe na miña programación. 

Si 

Non 

 

12.Nos documentos de traballo (programacións, memorias...) nos que participo 

procuro empregar unha linguaxe non sexista. 

Si 

Non 

 

13.Nas conversas do profesorado avergónzanme especialmente as bromas e 

chistes machistas que ridiculizan ás mulleres ou aos homosexuais ou aos 

transexuais. 

Si 

Non 

 

14.Creo que os homes resolven os problemas e as actividades prácticas antes que 

as mulleres. 

Si 

Non 

 

15.Gústame máis traballar coas rapazas porque son máis estudosas. 

Si 

Non 
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16.Os homes están máis preparados para algunhas materias que as mulleres. 

Si 

Non 

 

17.Cubrir enquisas sobre sexismo nas aulas non serve para nada. 

Si 

Non 

 

18.A dirección e o mando son innatos nos homes. 

Si 

Non 

 

19.Cres que sería positivo que nos ciclos de electromecánica e fontanería 

houbese máis mulleres. 

Si 

Non 

 

20.Cres que ser muller é unha dificultade engadida para desempeñar 

determinadas profesións. 

Si 

Non 

 

21.Cres que o papel dun home e dunha muller nunha parella é diferente. 

Si 

Non 
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Enquisa de actitudes do personal non 

docente cara a igualdade 
 

Esta enquisa é anónima e a súa finalidade é coñecer a túa opinión, crenzas e actitudes cara 

a igualdade entre homes e mulleres. Dispoñer desta información permitirá detectar 

necesidades e mellorar a resposta educativa. Polo tanto pedímosche que honestidade e 

sinceridade nas túas respostas. A realización desta enquisa leva uns 10 minutos. 

 

1.Sexo: 

Home 

Muller 

 

2.Traballo: 

 

 

3.Idade: 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60 ou máis 

 

4.Outros estudos realizados: 

ESO 

Bacharelato 

Estudos Universitarios 

Ningún 
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5.A actual lexislación sobre xénero beneficia e promociona á muller por riba do 

home. 

Si 

Non 

 

6.A forma na que se dirixe a ti o alumnado/profesorado é distinta se se trata dun 

home ou se se trata dunha muller. 

Si 

Non 

 

7.A escola mixta xera máis problemas dos que resolve. 

Si 

Non 

 

8.Parece lóxico que os traballos máis pesados os realice un home e os de limpeza 

e orde unha muller. 

Si 

Non 

 

9.So me fixo cando un texto ten linguaxe sexista cando fan que me fixe. 

Si 

Non 

 

10.Cando teño que poñer un exemplo para explicar un concepto, evito empregar 

a imaxe tradicional de homes e mulleres. 

Si 

Non 
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11.O xénero non é algo que se teña en conta no meu traballo. 

Si 

Non 

 

12.Cando nun cartel ou documento público do centro se utilizou unha linguaxe 

sexista preocúpome de facerllo saber ao equipo docente/directivo. 

Si 

Non 

 

13.Nas conversas no centro avergónzanme especialmente as bromas e chistes 

machistas que ridiculizan ás mulleres ou aos homosexuais ou aos transexuais. 

Si 

Non 

 

14.Creo que os homes resolven os problemas e as actividades prácticas antes que 

as mulleres. 

Si 

Non 

 

15.Gústame máis traballar coas rapazas porque son máis traballadoras. 

SI 

Non 

 

16.Os homes están máis preparados para algunhas materias que as mulleres. 

Si 

Non 
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17.Cubrir enquisas sobre sexismo non serve para nada. 

Si 

Non 

 

18.A dirección e o mando son innatos nos homes. 

Si 

Non 

 

19.Cres que sería positivo que nos ciclos de electromecánica e fontanería 

houbese máis mulleres. 

Si 

Non 

 

20.Cres que ser muller é unha dificultade engadida para desempeñar 

determinadas profesións. 

Si 

Non 

 

21.Cres que o papel dun home e dunha muller nunha parella é diferente. 

Si 

Non 
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