
PROTOCOLO PARA OS CENTROS ESCOLARES
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PROTOCOLO DE SINATURA PARA CONSELLOS 
ESCOLARES 

Desde a federación de ensino de CCOO pensamos que é moi importante promover un debate no 
centro educativo con toda a comunidade educativa que facilite a incorporación de ferramentas 
para combater a  LGBTI* fobia.


Animámosche á utilización deste protocolo que pretende ser un recurso máis para abrir un 
espazo de debate e reflexión no centro con todos os axentes que participan nel. 


A firma dun protocolo do consello escolar é a desculpa para poder abrir ese espazo no que 
podamos escoitarnos desde o debate sosegado e reflexivo, as cautelas, dificultades, 
contradicións, desinformacións, prexuízos e avanzar nun consenso mínimo a favor das 
diversidades. 


Non é máis que empezar por algo básico, así que pode ser ampliado, reducido, cambiado, 
matizado, enriquecido tal e como cada centro educativo teña a ben. 


O importante é debater, escoitarnos e comprometernos na medida que sexa posible a traballar 
polo benestar de toda a comunidade e a vivencia plena de todas as realidades de cada unha das 
persoas que convivimos nun centro educativo. 


ORIENTACIÓNS DE TRABALLO:


▪ Non se trata dun protocolo pechado, podes adaptalo ás peculiaridades do centro 

▪ Non está pensado para seguilo cos ollos pechados sen variar nunca nada, podemos 

empezar por pouco e ir avanzando e ampliando o noso compromiso 

▪ Podes xerar un espazo propio a favor da diversidade no centro educativo que promova 

unha contorna de mellor clima 

▪ Pode ser desde unha firma no consello escolar, cun acto institucional para convidar o teu 

concello, ou actividades que culminen na firma deste cunha festa para o centro, calquera 
maneira de facer servirá para que o alumnado que nunca se sentiu protagonista poida  
vivenciar unha referencia tan positiva como esta.


▪ O ritmo ten que estar axustado á zona do centro, o nivel de compromiso ou traballo 
previo sobre a diversidade sexual, identidade e expresión de xénero, o lugar xeográfico, 
as instalacións do centro, o tipo de alumnado, o equipo de docentes, etapa educativa 
que imparte, en fin, axústao ás peculiaridades do teu centro educativo


▪ O máis importante é que consigamos que ningunha persoa se sinta soa, diferente, en 
desvantaxe ou sufra por un motivo tan inxusto como a LGTBI* fobia 


▪ A preparación do debate pode facerse como mellor pareza, pero sobre todo que sexa 
participativa para o alumnado, independentemente da etapa educativa. 


▪ É fundamental que deixemos claro que as persoas diversas non temos ningún problema, 
non somos diferentes, nin peores, quen ten un problema e serio son quen acosa,  
hostigan, maltratan, rexeitan, ignoran, insultan e mesmo utilizan a violencia física para 
impoñer as súas ideas de odio


▪ Busca axuda do colectivo LGTBI* da túa zona ou de CCOO para que poidan impartir 
unha formación específica no teu centro ou unha charla co alumnado, o profesorado e as 
familias, ben sexa en conxunto ou por separado.  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PROTOCOLO PARA HACER DE MI CENTRO UN CENTRO 
INCLUSIVO A FAVOR DE LAS DIVERSIDADES SEXUALES, 

IDENTIDADES Y EXPRESIÓN DE GÉNERO.  

O centro ……………………………………………………………………………………………

Situado na localidade ……………………………………………………………………………

Recoñece e valora a Diversidade  como un elemento de enriquecemento colectivo e de 
unha grande importancia. Non permitindo en ningún caso actitudes de rexeitamento, 
indiferenza, acoso ou discriminación por motivos de diversidade sexual, identidade e/ou 
expresión de xénero. Este centro comprométese a por as cautelas necesarias para 
garantir que todas as persoas temos os mesmos dereitos.


Por estes motivos este centro comprométese a: 


▪ Crear unha contorna de respecto á orientación sexual, identidade e expresión de 
xénero sendo proclives a que cada persoa se viva en liberdade e baixo os seus 
propios desexos. 


▪ Garantir unha contorna libre de  LGBTI* fobia que poña de manifesto a dignidade 
e igualdade de todas as persoas que nel conviven, ofrecendo a posibilidade de 
establecer cantas medidas sexan necesarias para a súa consecución 


▪ Favorecer todas as propostas de traballo na aula e no centro sobre a diversidade  
LGBTI* 


▪ Celebrar os días: 1 de decembro Animámosche a que promovas actividades nas 
seguintes datas 20 de novembro ( Día da infancia) 25 de novembro (Día 
internacional contra a violencia cara ás mulleres) 1 de decembro (Día internacional 
contra o VIH/ Sida) 3 de decembro (Día internacional das persoas con diversidade 
funcional) 10 de decembro (Día internacional dos Dereitos humanos) 6 de febreiro 
(Día internacional de tolerancia 0 coa mutilación xenital feminina) 11 de febreiro 
(Día internacional da nena na ciencia) 8 de Marzo (Día mundial da muller) 15 de 
marzo (Día internacional da visibilidade trans)  26 de abril (Día internacional da 
visibilidade  lésbica) 15 de maio (Día internacional da familia) 17 de maio ( Día 
internacional da LGTBI*fobia) 28 de xuño (Día internacional do orgullo  LGTBIQ*) 
Calquera motivo é bo para promocionar a igualdade, a  coeducación e o respecto 
ás demais persoas.


▪ Utilización dunha linguaxe inclusiva que non sexa  LGBTI* fóbico, nin sexista e 
utilizalo como manual de boas prácticas nas rutinas do centro. Utilización de 
neutros e evitar sempre o xenérico masculino como única opción 


▪ Utilización de materiais escolares con perspectiva  LGBTI* 

▪ Abrir un espazo de lectura  LGBTI* na biblioteca escolar do centro 

▪ Establecer un espazo para o alumnado libre de  LGBTI fobia 

▪ Difundir este protocolo entre todas as persoas do centro 
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O profesorado comprométese a: 


▪ Levar a cabo cursos de formación permanente do profesorado de contido  LGBTI* 

▪ Utilizar na aula unha linguaxe inclusiva que teña de base o manual de linguaxe 

inclusiva do centro 

▪ Actuar perante calquera conduta  LGBTI* fóbica, chistes, burlas, menosprecios, 

insultos ou calquera conduta que atente contra a dignidade de persoas  LGBTI*

▪ Atender a diversidade familiar como elemento importante a traballar na aula 

▪ Atender a atención á diversidade sexual, identidade e expresión de xénero  

transversalmente en todas as materias impartidas na aula 

▪ Lembrar incorporar entre as listas de libros de lectura para as materias referentes 

que aborden a temática  LGBTI* e informarse de libros con autorías de persoas  
LGBTI* para recomendar lecturas. 


▪ Incorporar na  cotidianidad de aula aqueles días emblemáticos no movemento  
LGBTI* 


▪ Manter un actitude de respecto cara aos e as compañeiras  LGBTI* poñendo de 
manifesto a alianza coas diversidades 


▪ Prestar atención ao alumnado  LGBT* e favorecer calquera situación que poida 
facilitarlles as cousas


▪ Sempre que o alumnado requira enunciarse cun nome sentido darase prioridade á 
petición do  niñe sobre como desexa nomearse, que lle nomeen ou vestirse. 


▪ Dar espazo ao alumnado para explorar, sentir e vivenciarse libremente sen 
censuras, nin  disciplinamento fundamentado en roles sociais establecidos desde 
un punto de vista  binario,  masculinidade e feminidade tradicional ou socialmente 
maioritaria, dando a entender que é a mellor, a acaída ou a “ nomal” 


▪ No caso de que non nos sintamos coa preparación suficiente, acudiremos á 
dirección do centro e solicitaremos axuda explícita para ter a información máis 
eficiente, veraz e concreta sobre a materia  LGBTI*


▪ Non dar por feito a  heteronormatividad do alumnado. 

▪ Ensinar e traballar con este protocolo co alumnado para axudarlles a comprender 

a importancia de respecto e afecto cara a todas as diversidades 


O alumnado comprométese a: 


▪ Respectar ao resto de compañeiros e compañeiras de todas as maneiras como 
persoas cos mesmos dereitos e as mesmas necesidades. 


▪ Utilizar unha linguaxe que non prexudique, presupoña, enxuíze ou sexa ferinte 
coas realidades das outras persoas 


▪ Coñecer todo o concernente á  LGBTI* fobia para poder combatela e eliminala da 
aula 


▪ Participar activamente en todas as actividades da aula sobre temas  LGBTI*

▪ Consultar cantas dúbidas téñanse sobre diversidade sexual, identidade e 

expresión de xénero 

▪ Utilizar o espazo libre de  LGBTI* fobia para garantir que ningunha persoa poida 

sentirse mal por este motivo

▪ Asistir á formación que realice o centro sobre temáticas  LGBTI* 

▪ Utilizar a biblioteca  LGBTI* 
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▪ Apoiar, actuar, contar e ter cautela con cantas actitudes doutras persoas que 

poidan resultar ofensivas, molestas, agresivas ou violentas sobre  compañeres  
LGBTI*


▪ Pedir axuda rapidamente se algunha persoa móstranos algunha actitude, conduta 
discriminatoria, exprese cousas que nos fagan sentir mal ou nos intimide sexa da 
índole que sexa. 


▪ Coñecer este protocolo para poder facer uso del sempre que sexa necesario, así 
mesmo lembrarase a quen non manteñen unha actitude proclive á diversidade 
como avanzar niso 


As familias comprométense a: 


▪ Coñecer o protocolo e difundilo entre todas as familias do centro 

▪ Realizar e participar en charlas ás familias sobre diversidade sexual, identidade e 

expresión de xénero 

▪ Coñecer e respectar as diversidades familiares e non dar sempre por feito que a 

familia hexemónica é a mellor  

▪ Participar e axudar ao centro nas actividades programadas dentro do tema  

LGBTI*

▪ Utilizar o manual de linguaxe inclusiva, coñecelo e difundilo como elemento 

importante para acabar con condutas non desexadas ou poidan prexudicar a 
persoas  LGBTI* do centro


▪ Crear un espazo de intercambio de bibliografía en materia  LGBTI* que poida 
nutrirnos e romper mitos, estereotipos e prexuízos 


▪ Solicitar axuda sempre que sexa necesario para eliminar condutas non desexadas 

▪ Favorecer e fomentar un clima escolar acorde con todas as realidades, as 

diversidades familiares e a dignidade de todas as persoas, familias e situacións 


O persoal de administración e servizos do centro comprométese a: 


▪ Coñecer o protocolo e participar na elaboración do mesmo, tendo exposto nos 
paneis de información o protocolo para que as persoas visitantes o coñezan.


▪ Participar nunha formación específica en materia  LGBTI* 

▪ Coñecer e respectar todas as diversidades e ser cauteloso nos comentarios que 

se realizan que poidan ser prexudiciais para as persoas  LGBTI* da contorna

▪ Informar sempre que se observe nos espazos comúns do centro algunha conduta  

LGBTI* fóbica que poida ser prexudicial ou xere unha contorna de hostilidade

▪ Utilización do manual de linguaxe inclusiva

▪ Participar nas actividades programas polo centro en temáticas  LGBTI*

▪ Solicitar axuda sobre cantas dúbidas, dificultades, contradicións poidan aparecer 

na  cotidianidad do traballo. Este persoal ten un labor fundamental para detectar 
dificultades no clima escolar ou a seguridade nos espazos comúns e compartidos 
xa que se atopa directamente pegado ao terreo. 
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Por todas estas cousas, porque entendemos como comunidade escolar a necesidade de 
crear un entorno seguro, acaído ás vivencias e respeto a todas as realidades, 
diversidades sexuales, identidades e expresións de xénero que leve ao alumnado, ao 
profesorado e ás familias a vivir nas mellores condicións posibles nun clima de ledicia, 
gozo e respecto cívico, alíamonos coa diversidade LGBTI* e asinamos este protocolo


En……………………………. a…… de……………………………….. de 20…….


Visto e prace da Dirección do centro: 


Asdo. 


Asdo pola comunidade educativa 


Representación docentes	  	 Representación alumnado	 	 Representación familias 


Representación do persoal de 

Administración e servizos
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