


 
QUEN FALA MAL DE TI,  
NECESITA AIRES NOVOS  
CAMPAÑA ESCOLAR CONTRA A LGBTI*fobia 


17 de maio  
Día Mundial contra a LGBTI*fobia 

Como cada ano a Federación de Ensino de CCOO seguimos apostando pola diversidade 
nas nosas escolas. Tamén como cada ano animamos aos centros educativos a desen-
volver actividades para conmemorar o día 17 de maio contra as actitudes de rexeitamen-
to, discriminación e mesmo acoso cara a aquelas persoas que viven outras realidades. 


Este ano o lema da nosa campaña escolar ¨Quen fala mal de ti, necesita aires novos” pre-
tende poñer o acento en quen agrede, discrimina, insulta ou rexeita ás persoas  LGBTI* 


Teñen que comprender que o problema non o temos as persoas  LGBTI* ou persoas di-
versas senón quen manifesta dalgunha ou outra maneira calquera idea, conduta, actitude 
ou comportamento de rexeitamento, indiferenza e mesmo violencia verbal ou física. 

Estas actitudes non teñen cabida na escola e por tanto é moi importante mobilizarnos 
con todas as nosas forzas para eliminalas do centro educativo. 


A día de hoxe, en pleno século  XXI, aínda se presupón a heteronormatividade de todas 
as persoas, sen ter en conta a diversidade de afectos e a liberdade individual de elec-
ción. Por iso é tan importante ser visibles, porque supón poñer de manifesto as distintas 
realidades existentes. A  invisibilización é unha forma de  LGBTI* fobia.


Instamos as administracións educativas a poñer en marcha de forma inmediata protoco-
los de actuación a favor das diversidades nas escolas, implementar as leis aprobadas 
para erradicar, garantir a visibilidade de todas as realidades en contextos educativos e 
favorecer unha educación en igualdade proclive ás diversidades. É prioritario dispoñer 
dun proceso formativo para o profesorado en materia  LGBTI* e os e as traballadoras do 
centro, desenvolver propostas curriculares que impacten nunha educación na igualdade, 
que  mitiguen o  sexismo e o machismo, que poñan como prioridade a  coeducación. 


Ningunha nena, neno ou niñe, ningunha persoa nova, debe sentirse excluída,  invisibiliza-
da, acosada ou violentada por motivo de orientación sexual, expresión e identidade de 
xénero, ou simplemente parecelo e non seguir os patróns, estereotipos e roles asignados 
ao xénero socialmente. Ser diversa e poder vivilo nos centros educativos non é unha 




cuestión menor, entra dentro da necesidade de avanzar nos dereitos humanos, situar a 
educación no centro da transformación social e a igualdade efectiva legal e social.


Este material componse das seguintes partes: 


Proposta de traballo na aula co alumnado para o día 17 de maio de 2019

Guía de actuación en materia LGBTI*, identidades e expresións de xénero en centros 
educativos da Federación de ensino de CCOO 

Protocolo de sinatura para consellos  escolares ( en documento anexo) … 


PROPOSTA PARA TRABALLAR NA AULA E O CENTRO EDUCATIVO 

A normativa específica poderás atopala no bloque de Guía de actuación en materia  
LGBTI*, identidades e expresións de xénero en centros educativos da Federación de en-
sino de CCOO que se desenvolve no bloque 2. 


Traballo no Centro: 


Que é a  LGBTI* fobia?  

Coñécese por este acrónimo calquera conduta ou manifestación de rexeitamento, fustri-
gación, invisibilidade, negación, discriminación ou exclusión daquelas persoas por moti-
vo da súa orientación, identidade, expresión de xénero ou simplemente por afastarse dos 
estereotipos sociais atribuídos a homes e mulleres. 


Falamos de persoas lesbianas,  gais, bisexuais,  trans,  intersex ou calquera outra reali-
dade dentro da ampla diversidade humana. 

A  LGBTI* fobia é calquera actitude hostil que entende a estas persoas como desiguais, 
raras, enfermas, problemáticas, inmorais ou calquera outro apelativo que supoña vexa-
ción, menosprezo ou indiferenza manifesta.  


Hai unha ampla gama de manifestación  LGBTI* fóbicas e diferentes graos desta e as 
súas manifestacións poden ser tanto internas como  exteriorizadas. 

Así chistes, risas, burlas, agresións, sentir noxo, animadversión son condutas  LGBTI* fó-
bicas. 


Tamén o son a  invisibilización ou negación destas realidades, o silencio cómplice peran-
te as actitudes antes mencionadas, o abandono ou inacción das administracións, xefatu-
ras e direccións. 


Por suposto o maior grao son a fustrigación continuada, a discriminación, insultos ver-
bais, empuxóns, agresión verbal ou físico de calquera tipo e de calquera grao. Estes son 
os máis graves, pero xeralmente estas situacións de tensión e violencia adoitan iniciarse 
coas actitudes de menor grao continuadas no tempo. 




A  LGBTI fobia hai que combatela porque así o marca a lei tanto europea como do noso 
estado. 


Que pasa o día 17 de maio?  

A parte de que é o día das Letras Galegas, o día da internet e o día da reciclaxe, o día 17 
de maio é moi importante para todas as persoas porque ese día celébrase a nivel mun-
dial o día libre de homofobias e en definitiva de  LGBTI* fobias (rexeitamento, animadver-
sión a persoas lesbianas,  gais, transexuais, bisexuais,  intersex, non  binarias ou calque-
ra outra realidade). 


Isto é moi importante porque pretende concienciar a todo o mundo da necesidade de 
respectar a todas as persoas independentemente da súa orientación, identidade de xé-
nero e/ ou expresión de xénero. 


Dá espazo na aula para abordar esta cuestión como un día fóra da rutina escolar e pro-
move actividades entre o alumnado e entre o profesorado para impulsar un cambio de 
actitude. 


Propoñémosche como traballo: 


Infantil e primaria: 

Abordar os afectos, as diversidades familiares e o respecto á diversidade para iso contas 
cos seguintes materiais:

Somos como Somos: http://www.fe.ccoo.es/704ec9c311fa4b86536069bdb993592-
d000063.pdf

Familia de Cores: http://www.fe.ccoo.es/
3fbbe814bd13648bc16b092df54142b5000063.pdf

Educar en igualdade:

http://www.fe.ccoo.es/6c1c944bc265a80a4a461972244241de000063.pdf

Contra a violencia machista,  coeducación:

http://www.fe.ccoo.es/d8c520e015bea0a919604057e3f04066000063.pdf


Secundaria: 

Visibilidade  lésbica: http://www.fe.ccoo.es/636e197de4945c361a179891dd171-
b21000063.pdf

Cómic  Pau: Como explicar a diversidade sexual, identidade e expresión de xénero

http://www.fe.ccoo.es/354df305fb929baeba9f8d3e180fd39a000063.pdf

Vídeo  Pau: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=QaldB386DkA&feature=youtu.be

Vocabulario para un mundo diverso: https://www.ccoo.es//7a57267af8c2516-
d0268e713919b226b000001.pdf
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Por que non escoller outro día no calendario?  

O día 17 de maio do ano 1990, foi o día no que a Organización Mundial da Saúde, des-
cartou do catálogo de enfermidades mentais a homosexualidade. Aos poucos foise insti-
tucionalizando ese día por todos os países para traballar contra a  LGTBIQfobia, desde o 
ano 2004 máis ou menos foise estendendo por todos os países. O máis importante é que 
definitivamente se deixa de considerar persoas enfermas a quen ten outras maneiras de 
desexo, amor e expresión do afecto. Outras maneiras de gozar a sexualidade. 


Por que é tan importante celebrar o día 17 de maio nos centros educativos?  

Porque a educación é garantía de transformación social, porque educar en liberdade, no 
respecto, na diversidade como enriquecemento é fundamental para promover actitudes 
libres de violencias, rexeitamento e discriminacións. 


Por iso é moi importante que poidas facer ver ao alumnado que non todas as persoas 
son heterosexuais, nin teñen por que identificarse cun e outro xénero, nin o expresen ou  
exterioricen da mesma maneira, que hai outras maneiras de vivir a sexualidade e o afecto 
tan respectables, sas e reais como as opcións hexemónicas. 

Isto pode facilitar a vivencia en positivo do alumnado  LGTBIQ* da túa aula.


Porque ademais estamos obrigados pola lei que expresa a necesidade de traballar a fa-
vor da diversidade afectiva e sexual do noso alumnado. No prólogo de LÓEA que non 
está derrogada, na Constitución española, nas directivas europeas. Nas propias leis au-
tonómicas aprobadas xa se fai explícito a necesidade de abordar estas cuestións na con-
torna educativa. 


A idea é traballar  transversalmente estes temas de maneira continua desde infantil ata 
universidade, pero se aínda non incorporaches ningún contido curricular respecto diso 
suxerímosche incorporalo a través da celebración dos seguintes días: 


Animámosche a que promovas actividades nas seguintes datas: 


11 de outubro ( Día internacional da nena) 20 de novembro (Día da Infancia); 25 de no-
vembro (Día internacional contra a violencia cara ás mulleres); 1 de decembro (Día inter-
nacional contra o VIH/ Sida); 3 de decembro (Día internacional das persoas con diversi-
dade 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 in-
ternacional da nena na ciencia); 8 de Marzo (Día mundial da muller); 15 de marzo (Día in-
ternacional da visibilidade  trans); 26 de abril (Día internacional da visibilidade  lésbica); 
15 de maio (Día internacional da familia); 17 de maio (Día internacional da  LGBTI fobia); 
28 de xuño (Día internacional do orgullo  LGBTI*) 


Calquera motivo é bo para promocionar a igualdade, a  coeducación e o respecto ás 
demais persoas.




Segue habendo  LGBTI fobia nos centros educativos? 

A pesar de que no estado español a lei recoñece a igualdade para todas as persoas, a 
igualdade legal non vai acompañada da igualdade social. Existen moitos estudos sobre a 
homofobia no sistema educativo e como afecta o rendemento académico do alumnado. 

Tamén sobre como pode afectar no desenvolvemento psicolóxico, emocional e persoal 
de quen sofre acoso, discriminación,  disciplinamento nos centros educativos, sobre todo 
nos espazos comúns dos centros, comedores, corredores, recreos. 


De feito, máis da metade dos menores  LGBTI* sofren acoso por motivos de orientación, 
identidade ou expresión de xénero, tanto é así que, aproximadamente un 40% dos me-
nores teñen nalgún momento ideas suicidas. 

Nestes casos adoita ser frecuente a diminución no rendemento escolar. 

Para previr estas condutas está a promoverse unha Lei estatal contra a  LGTBIQfobia di-
namizada pola Federación estatal de Lesbianas,  gais, bisexuais e transexuais. 

É moi importante para o teu alumnado garantir unha escola segura. Lamentablemente 
aínda seguen existindo noticias sobre agresións a persoas  LGTBIQ con maior incidencia 
en mulleres  trans. En pleno século  XXI isto é inadmisible e ti podes cambialo. 


Que podo facer o día 17 de maio?  

Propoñémosche realizar actividades tales como:


Dinamiza o debate co protocolo que che ofrecemos a continuación e anima ao 
teu centro a que se asine cunha gran festa pola diversidade.


Elabora co alumnado o mapa da homofobia: para iso podes conectarche á 
páxina web da  ILGA ( International  Lesbian, Gai, Bisexual,  trans  and  Inter-
sex  association https://ilga.org ) Podes descargar os mapas que elaboraron 
sobre esta temática e traballar co alumnado sobre iso.


Se estás en etapas temperás podes facer o día das lecturas diversas: hai unha 
chea de contos pola diversidade que poden axudarche a traballar a diversida-
de co alumnado, tamén podes utilizar os materiais Somos como somos de 
CCOO ou o de familia de cores.


Podes utilizar o material que se edite na páxina da  FELGTB ( Federación esta-
tal de Lesbianas,  gais, bisexuais e transexuais) para abordar a diversidade a 
través da música, recursos para secundaria, abordar a  transexualidad a través 
do cómic ou unha chea de materiais á túa disposición (http://www.felgtb.org/
temas/educacion/documentacion)


Traballa co alumnado por unha linguaxe inclusiva, elabora un dicionario con 
termos que favoreza a inclusión e utiliza textos a favor da diversidade para 
elaborar un glosario para a aula.


https://ilga.org
http://www.felgtb.org/temas/educacion/documentacion
http://www.felgtb.org/temas/educacion/documentacion


Debuxa a diversidade no centro: Convoca un concurso de debuxos para deco-
rar o centro e busca un recuncho para o alumnado libre de  sexismos, ma-
chismos,  LGBTI fobia e alíache coa diversidade. Ponche en contacto coa fe-
deración de CCOO para solicitar o material dispoñible para celebrar o día 17 
de maio 


Convoca un concurso de  microrelatos a favor da diversidade 


Convoca un concurso de curtos co móbil para que o alumnado traballe unha 
escena, un guión e o desenvolvemento de gravación cos móbiles. 


Contacta co colectivo máis próximo para que vaian impartir unha charla ao teu 
centro


Como ves hai moitas maneiras de traballar a diversidade na aula e nos centros educati-
vos. Só tes que solicitar axuda a CCOO e alí estaremos para apoiarche, axudarche e 
acompañarche na marabillosa tarefa de abordar a diversidade, porque Quen fala mal, 
agriden ou acosan necesitan aires novos e entender que o problema non é das demais 
persoas senón súa. 


A escola con Diversidade 


Constrúe unha escola segura e libre para todas 
as persoas. 


Veñen aires novos de Diversidade. 




 

GUÍA DE ACTUACIÓN EN MATERIA  LGBTI*, IDENTIDADES E EXPRESIÓNS DE XÉ-
NERO EN CENTROS EDUCATIVOS DA FEDERACIÓN DE ENSINO DE CCOO 

A guía que tes nas túas mans, xorde como continuidade a un traballo prolongado desde 
a Federación de Ensino de CCOO pola loita e a defensa das persoas  LGBTI* en todos os 
ámbitos da súa vida. 


Un dos alicerces fundamentais para levar unha vida plena é o acceso a un posto de tra-
ballo, coa garantía de que no desenvolvemento do mesmo non xurdan situacións de in-
seguridade, intimidación, desprotección ou discriminación por motivo de diversidade se-
xual, identidade e expresión de xénero. 


A discriminación por motivos de orientación sexual, identidade e/ ou expresión de xénero 
ten unhas peculiaridades que a diferencian das demais, entre outras cousas que a gran 
amplitude de diversidades fai moi complicado establecer uns parámetros moi pechados 
sobre o tema. 


Como expresaron algúns autores a “non exteriorización da orientación sexual expón pro-
blemas evidentes de identificación de discriminacións directas e indirectas. Se impera a 
lei do silencio, parece obvio que se acrecentan as dificultades para poder acceder aos 
mecanismos de proba oportunos. Non se trata só da orientación sexual da persoa que 
alega ser obxecto dunha discriminación, senón a do colectivo de persoas que, hipoteti-
camente, poderían tela padecido” (Cabeza e  Luosada 2014,páx.18)  


A situación pode ser máis complicada para as situacións de identidades  trans. En moitas 
ocasións persiste unha ausencia de recoñecemento da súa identidade  retiradamente, a 
pesar dos intentos de moitas persoas para poñer en coñecemento das demais a necesi-
dade de ser nomeadas como mellor senten. 


Nas lexislacións autonómicas déixase fóra a posibilidade de recoñecer a menores  trans 
con todos os seus dereitos, tal é o caso de País Vasco e Canarias. 


Coa entrada en vigor da Lei 3/2007, do 15 de marzo, reguladora da rectificación rexistral, 
avanzamos, aínda que aínda falta moito por mellorar. 


Agora toca poñer en valor a diversidade e facilitar o dereito das persoas  LGBTI a poder 
dispoñer dunha contorna segura. 




Habemos de ter sempre presente que a discriminación por motivos  LGBTI* non adoita 
vir soa, senón que en función dos principios de  Yogyakarta no seu principio 2 delimita a 
discriminación por motivos de orientación sexual e identidade de xénero e pon de mani-
festo a  interseccionalidad con outros elementos discriminatorios que non poden ser ob-
viados. 


“Debe destacarse desta definición a especial atención que merece a discriminación  in-
terseccional. A orientación sexual e a identidade de xénero ostentan unha especial ten-
dencia a mesturarse con outras causas de discriminación, de tal modo que se fai necesa-
ria unha especial reflexión sobre esta multiplicidade de causalidade, que sitúan ás per-
soas en posicións particulares perante os fenómenos discriminatorios” ” (Cabeza e  Luo-
sada 2014,páx.27) 


É moi importante resaltar aquí a importancia que ten, non poñer o acento nas persoas  
LGBTI* senón na contorna que debe estar o suficientemente habilitado para vivirse en 
plenitude, independentemente das persoas que están nel. Isto quere dicir que non é ne-
cesario en ningún caso que as persoas teñan que ser visibles nas súas diversidades se 
non o cren oportuno, máis ben é o dereito o que debe imperar na necesidade de que cu-
bra coa expectativa de todas as realidades e diversidades en contornas laborais e edu-
cativas. 


A liberdade de expresión, así como o dereito á privacidade son elementos xurídicos que 
deben coexistir e facilitar á súa vez a liberdade individual de ser visible ou non na contor-
na pública que só obedece á necesidade única e soberana de cada persoa. 


Segundo a Constitución española no seu artigo 14 e o 27, todas as persoas son iguais 
#ante a lei e asístelles o dereito a unha educación en igual de condicións así como que 
serán os poderes públicos quen garantirá o cumprimento das leis. 


1. MARCO LEXISLATIVO 

− Declaración Universal sobre  Dereitos Humanos. 


o Artígo 1 «Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e de-
reitos». 


o Artigo 2 «Toda persoa ten todos os dereitos e liberdades proclamados nesta 
Declaración, sen distinción algunha de raza, cor, sexo, idioma, relixión, opi-
nión política ou de calquera outra índole, orixe nacional ou social, posición 
económica, nacemento ou calquera outra condición». Este mandato foi re-
collido de maneira expresa o ano 2007 polos principios de Yogyakarta, cuxo 
obxectivo é garantir que todas as persoas, independentemente da súa 



«orientación sexual ou identidade de xénero» poidan «realizar eses valiosos 
dereitos que lles corresponden polo seu nacemento»


− Declaración dos dereitos da infancia e Convención sobre os dereitos da infancia.


− Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, que dita que «a Unión está 
fundada sobre os valores indivisibles e universais da dignidade humana, a liberda-
de, a igualdade e a solidariedade». 


o Artigo 21 «Prohíbese toda discriminación, e en particular a exercida por ra-
zón de sexo, raza, cor, orixes étnicas ou sociais, características xenéticas, 
lingua, relixión ou conviccións, opinións políticas ou de calquera outro tipo, 
pertenza a unha minoría nacional, patrimonio, nacemento, discapacidade, 
idade ou orientación sexual».


− Constitución española de 1978.


o Artigo 9.2 «Corresponde aos poderes públicos promover as condicións para 
que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra 
sexan reais e efectivas; remover os obstáculos que impidan ou dificulten a 
súa plenitude e facilitar a participación de todos os cidadáns na vida políti-
ca, económica, cultural e social».


o Artigo 10 dado que fixa a «inviolabilidade da dignidade da persoa, dos seus 
dereitos e do libre desenvolvemento da personalidade».


o Artigo 14 «Os españois son iguais #ante a lei, sen que poida prevalecer dis-
criminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión 
ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social». A pesar de 
que non se mencione expresamente a orientación sexual, a identidade de 
xénero, a expresión de xénero, o desenvolvemento sexual ou o grupo fami-
liar como circunstancias polas que non pode ter lugar discriminación algun-
ha, a xurisprudencia do Tribunal Constitucional ha completado o seu conti-
do nese sentido. Así, a Sentenza 176/2008, do 22 de decembro, recoñece 
que «non existe ningún motivo» para excluír circunstancias persoais como, 
nese caso, a identidade de xénero, da cobertura que proporciona a cláusula 
de prohibición da discriminación do artigo 14 da Constitución.


o Artigo 15 «Todos teñen dereito á vida e á integridade física e moral, sen que, 
en ningún caso, poidan ser sometidos a tortura nin a penas ou a tratos in-
humanos ou degradantes. Queda abolida a pena de morte, salvo o que poi-
dan dispoñer as leis penais militares para tempos de guerra». 


o Artigo 27. Dereito á educación. «A educación terá por obxecto o pleno 
desenvolvemento da personalidade humana no respecto aos principios 
democráticos de convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais».







− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, de Mellora da calidade educativa (LOM-
CE).


o Artigo 1.


o Artigo 78.


o Artigo 84.3.


o Artigo 124.2.


− Lei de Educación e Cultura da Paz. Lei 27/2005, de 30 de novembro


o Artigo 4. «O Goberno deberá: 1. Promover as accións e actuacións necesa-
rias para desenvolver os contidos das Convencións internacionais sobre a 
eliminación de toda forma de discriminación racial, discriminación contra a 
muller e discriminación derivada da orientación sexual».


− Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e ho-
mes.


− Lei 3/2007, de 15 de marzo, reguladora da rectificación rexistral da mención relati-
va ao sexo das personas.


− Lei 62/2003, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde 
social.


o Artigos 27 a 43.


− Lei de Reforma da Función Pública, Lei 30/1984, de 2 de agosto.


o Artigo 31. Réxime disciplinario. «1. Consideraranse como faltas moi graves,  
b) Toda actuación que supoña discriminación por razón de orixe racial ou 
étnica, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual, 
sexo, lingua, opinión, lugar de nacemento ou veciñanza, ou calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social, así como o acoso por razón 
de orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou 
orientación sexual e o acoso sexual».


− Estatuto dos traballadores (2018) no seu artigo 4.2.C xa establece o dereito dos 
traballadores a non ser discriminados directa ou indirectamente para o emprego, 
ou unha vez empregados. Así mesmo o 4.2.E o respecto á intimidade e á conside-
ración de dignidade e protección fronte ao acoso por motivo de orientación se-
xual, identidade e expresión de xénero. 







− Normativa autonómica


o Andalucía 

o Lei 2/2014, do 8 de xullo, integral para a non discriminación por motivos de 
identidade de xénero e recoñecemento dos dereitos das persoas transe-
xuais de Andalucía.


o Lei 8/2017, do 28 de decembro, para garantir os dereitos, a igualdade de 
trato e non discriminación das persoas LGTBI e os seus familiares en Anda-
lucía.


o Aragón 

o Lei 4/2018, do 19 de abril, de Identidade e Expresión de Xénero e Igualdade 
Social e non Discriminación da Comunidade Autónoma de Aragón.


o Lei 18/2018, do 20 de decembro, de igualdade e protección integral contra 
a discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidade de 
xénero na Comunidade Autónoma de Aragón.


o Canarias 

o Lei 8/2014, do 28 de outubro, de non discriminación por motivos de identi-
dade de xénero e de recoñecemento dos dereitos das persoas transexuais.


o Cataluña 

o Lei 11/2014, do 10 de outubro, para garantir os dereitos de lesbianas, gais, 
bisexuais,  transgéneros e  intersexuales e para erradicar a homofobia, a  
bifobia e a  transfobia.


o Comunidad de Madrid 

o Lei 2/2016, do 29 de marzo, de Identidade e Expresión de Xénero e Igual-
dade Social e non Discriminación da Comunidad de Madrid.


o Lei 3/2016, do 22 de xullo, de Protección Integral contra  LGTBIfobia e a 
Discriminación por Razón de Orientación e Identidade Sexual na Comuni-
dad de Madrid.


o Comunidade Foral de Navarra 

o Lei Foral 8/2017, do 19 de xuño, para a igualdade social das persoas LGT-
BI+




o Comunidade Valenciana  

o Lei 8/2017, do 7 de abril, integral do recoñecemento do dereito á identidade 
e á expresión de xénero na  Comunitat Valenciana.


o Lei 23/2018, do 29 de novembro, de igualdade das persoas LGTBI.


o Estremadura 

o Lei 12/2015, do 8 de abril, de igualdade social de lesbianas,  gais, bise-
xuais, transexuais,  transgénero e  intersexuais e de políticas públicas con-
tra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero na Co-
munidade Autónoma de Estremadura.


o Galicia 

o 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 Illes  Balears 

o Lei 8/2016, do 30 de maio, para garantir os dereitos de lesbianas, gais,  
trans, bisexuais e  intersexuais e para erradicar a  LGTBIfobia.


o Murcia 

o Lei 8/2016, do 27 de maio, de igualdade social de lesbianas,  gais, bise-
xuais, transexuais,  transxénero e  intersexuais, e de políticas públicas con-
tra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero na Co-
munidade Autónoma da Región de Murcia.


o País Vasco 

o Lei 14/2012, do 28 de xuño, de non discriminación por motivos de identida-
de de xénero e de recoñecemento dos dereitos das persoas transexuais.


2. GLOSARIO DE TÉRMINOS Manual editado pola Confederación Sindical de 
CCOO  

Vocabulario para un mundo diverso  https://www.ccoo.es//7a57267af8c2516-
d0268e713919b226b000001.pdf


Debido a que hai moitos glosarios que dispoñen do consenso suficiente e por non repetir 
textualmente ningún deles, optamos por recomendar o manual editado o 2017 por 
CCOO, xa que conta co consenso das nosas sindicalistas  LGBTI*. Picando na ligazón 
poderás dispoñer de toda a terminoloxía actualizada. 


https://www.ccoo.es/7a57267af8c2516d0268e713919b226b000001.pdf
https://www.ccoo.es/7a57267af8c2516d0268e713919b226b000001.pdf


3. OBXECTIVOS DO PLAN DE ACTUACIÓN NOS CENTROS DOCENTES 

Obxectivo Xeral 

• Establecer orientacións e pautas de intervención para a adecuada atención educa-
tiva do alumnado menor de idade non conforme coa súa identidade de xénero e/
ou orientación sexual, garantindo o libre desenvolvemento da súa personalidade e 
a non discriminación, así como facilitar procesos de inclusión, protección, sensibi-
lización, acompañamento e asesoramento ao alumnado, ás súas familias e ao pro-
fesorado.


Obxectivo Específico. 

• Garantir o respecto ás manifestacións  LGTBIQ+ que se realicen no ámbito educa-
tivo e o libre desenvolvemento da personalidade das persoas, conforme á súa 
identidade e/ou orientación.


• Garantir o respecto á intimidade do alumnado 


• Previr actitudes ou comportamentos  LGBTI* fóbicos que impliquen prexuízos e 
discriminación por razón de orientación sexual, identidade ou expresión de xénero.


• Facilitar a coordinación entre os distintos profesionais.


• Coordinar actividades de formación e capacitación para os distintos profesionais 
con competencias no plan de acción.


• Favorecer a inclusión nos documentos de centro sobre a prevención de situacións 
de discriminación ou acoso por motivos de diversidade sexual, identidade ou ex-
presión de xénero. 


4. PLAN DE ACCIÓN 

Orientacións Xerais:  

1. Este plan pretende ser un modelo aberto, que debe axustarse ás necesidades de 
cada caso. 


2. É de carácter  orientativo, existen na actualidade unha chea de protocolos que se 
foron elaborando por parte de administracións e colectivos que seguramente se-
xan complementarios e supere con fartura o que aquí presentamos


3. É fundamental ter claro a excepcionalidade e  escrupulosidad en canto á confi-
dencialidade, o rigor e o coidado co que debemos elaborar unha proposta para 
incorporar aos documentos de centro co respecto adecuado




4. Un plan de acción non é nin máis nin menos que a ordenación dunha serie de me-
didas que deben estar consensuadas, debatidas e aprobadas polos órganos do 
centro no seu conxunto co fin de que todo o mundo coñeza a mellor maneira de 
actuar


5. A  casuística é tan ampla e diversa como persoas existen por tanto non debe ser 
un plan ríxido en absoluto que terá un tempo de proba piloto para observar a súa 
oportunidade, avaliar e unha vez mellorado incorpórese aos documentos do centro 


6. Terase en conta sempre a normativa vixente nesta materia, así como as posibles 
instrucións de inicio de curso ou os protocolos que os gobernos autonómicos ha-
xan podido publicar, polo que se terá en conta sempre os principios reitores que 
garantan o cumprimento da lei 


7. Cada centro é único e é o centro quen mellor coñece como impulsar medidas que 
favorezan a prevención de  LGBTI fobia e poida axustar o ritmo en función do 
compromiso adquirido ou que vai adquirir 


8. É conveniente levar a cabo o plan de acción sempre xunto cos departamentos de 
orientación do centro, colectivos especializados da zona, CCOO e cantas organi-
zacións sexan necesarias. Canta máis coordinacións mellores serán os resultados


9. Este plan terá que levar incorporado unha formación específica que dote de ferra-
mentas á comunidade educativa dese centro, tamén é moi importante utilizar o 
compromiso de asumir o protocolo de consello escolar editado pola federación de 
ensino que promova o debate, a reflexión e o consenso en materia  LGBTI*


10.Este plan debe ser útil para promover un ambiente de prevención en acoso e dis-
criminación por motivo de diversidade sexual, identidade e expresión de xénero, 
non é necesario esperar a que se xere un clima escolar disruptivo ou proclive a 
condutas que non constitúen ningún ben común. 


Lexislación vixente:  

O primeiro que teremos que facer é consultar a normativa vixente na zona onde se atope 
o centro educativo. 


Non existen receitas xerais, nin unha única maneira de actuar, por tanto dependerá nota-
blemente do tipo de centro, situación xeográfica, peculiaridade da zona onde está o seu 
enclave, se é máis ou menos urbano ou pola contra é rural e todas aquelas cuestións que 
teñen que ver coas características de cada centro. 


Cada centro é un universo educativo por tanto é moi importante ter a suficiente informa-
ción previa para axustar todas as medidas ás necesidades e requirimentos de leste. 




Declaración de principios: 

Co fin de abrir o debate e dispoñer dun marco común, recomendamos que se elabore 
unha declaración de principios a favor da igualdade, a non discriminación e o desenvol-
vemento da libre personalidade tanto do alumnado como de todo o persoal do centro. 


Dita declaración de principios sentará as bases para o inicio do plan de acción e axudará 
á reflexión en cal é a situación do centro neste tema. 


A modo de exemplo utilizaremos as instrucións das  viceconsejerías de política educativa 
e ciencia e organización educativa sobre os protocolos de intervención e atención educa-
tiva á identidade de xénero nos centros docentes non universitarios da comunidade de 
Madrid. 


“establecer orientacións e pautas de intervención para a adecuada atención educativa do 
alumnado LGTBI, garantindo o libre desenvolvemento da súa personalidade e a non dis-
criminación por motivos de identidade ou expresión de xénero, así como facilitar proce-
sos de inclusión, protección, acompañamento e asesoramento ao alumnado, ás súas fa-
milias  e ao profesorado” 

Desta maneira garantimos que todo o mundo entendamos as mesmas cousas cando fa-
lamos dos principios básicos do plan contra a  LGBTI fobia. 


Comunicación da situación  

O coñecemento de cualquera situación de LGBTI*fobia poderá chegar por varias vías: 


• Ao través do alumnado 


• Ao través do profesorado 


• Ao través do persoal de administración e servizos 


• Ao través da familia 


Perante o coñecemento de calquera feito deben tomarse medidas acaídas co fin de dar 
solvencia á devandita situación. A  inacción non se contempla en ningún caso como po-
sible, calquera vía de información será igual de lexítima e conleva a posta en marcha do 
protocolo que estea en vigor. 


É obrigatorio en función da lei elaborar unha estratexia xeral que garanta a seguridade do 
alumnado, profesorado ou persoal do centro no caso de que se teña coñecemento dal-
gún feito que non se axuste aos principios consensuados. 




Non é necesario esperar a que suceda algo para traballar a favor da diversidade e incor-
porar desde a prevención cantas medidas sexan necesarias para evitar chegar a situa-
cións de conflito non resolvido, actos de discriminación ou calquera conato de violencia 
sexa do grao que sexa. 


Pautas de actuación xerais:  

Será de gran utilidade, a incorporación nos documentos de centro a inclusión da decla-
ración de principios no Proxecto educativo de centro, no plan de convivencia do centro 
ou no Regulamento de réxime interno como un eixo central para garantir os dereitos das 
persoas  LGBTI* e de todas as diversidades do alumnado, sempre cunha perspectiva  
interseccional. 


Animamos aos centros para traballar o protocolo para consellos escolares elaborado 
pola Federación de ensino co fin de abrir un espazo de reflexión, debate e participación 
no centro que leve a un acordo marco de compromiso por parte de toda a comunidade 
educativa e que facilite a posta en marcha das medidas de prevención acordadas. 


É moi importante instaurar a celebración de días como o 17 de maio, Día contra a  LGBTI 
fobia que promova o coñecemento, a inclusión e a participación común todo o centro no 
seu conxunto


Facilitarase todo tipo de utilización de materiais a favor da diversidade sexual, identidade 
e expresión de xénero. 


O centro favorecerá a formación específica para que todo o persoal estea formada en 
material  LGBTI* 


Definir un protocolo con actuacións concretas que polo menos teña presente: 


Comisión de elaboración do protocolo e as pautas de actuación 


Actuación na aula: en ningún caso a persoa docente encargada dunha aula deberá 
sentir que o peso recae estritamente nas súas costas, é moi importante que este 
proceso fágase dunha maneira colectiva e en compañía de todo o centro. Aínda 
que as actuacións poden ser individuais, é necesario que a persoa docente dispo-
ña de formación suficiente e sensación de non estar en soidade. 


Adecuación das actividades de aula en función das diversidades do alumnado que 
a compón 


Atención á linguaxe inclusiva




Traballar na asemblea de aula para o consenso nas normas de aula co alumnado 
desde infantil ao longo de todas as etapas educativas, en función do nivel iremos 
sendo máis ambiciosos coa participación do alumnado 


Garantir un clima acorde cos principios deste plan de acción entre o alumnado é 
moi importante


Dar espazo a que o alumnado poida enunciarse como considere máis adecuado e 
no que sente acorde ao seu sentir 


Utilizaremos o nome que nos indique o alumnado 


Elaboración do plan de acción, avaliación e axuste de medidas que xa estean in-
corporadas á vida de centro ou se necesiten renovar,  reformular ou aumentar en 
función de cada situación 


Cada persoa é soberana nos seus gustos, desexos, identidades, maneiras de  ex-
teriorizar o seu xénero e o respecto debe ser o eixo reitor que nos leve a unha 
convivencia acorde coas diferentes realidades. Igualmente é importante que o 
alumnado dispoña dun espazo onde poder poñer palabra ás súas contradicións, 
falta de coñecemento, curiosidade sobre o tema, sempre desde o respecto ás di-
versidades. 


A formación será un eixo prioritario tanto para o alumnado, para o profesorado, 
persoal de administración e servizos como das familias. Esixirase á administración 
que de cumprimento á lei e favoreza toda a formación que sexa necesaria. 



