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 Como cada ano, 

a Federación de Ensino 

de CCOO seguimos 

apostando pola 

diversidade nas nosas 

escolas. Por iso, 

animamos aos centros 

educativos a 

desenvolver 

actividades contra as 

actitudes de 

rexeitamento, 

discriminación e acoso 

cara a aquelas persoas 

que viven outras 

realidades.

En pleno século XXI, aínda se presupón a 
heterosexualidade de todas as persoas, 
sen ter en conta a diversidade de afectos 
e a liberdade individual de elección. Por 
iso é tan importante ser visibles, porque 
supón poñer de manifesto as distintas 
realidades existentes. A invisibilización é 
unha forma de LGTBIQfobia.

Instamos ás administracións educativas a 
poñer en marcha de forma inmediata 
protocolos de actuación a favor das 
diversidades nas escolas, implementar as 
leis aprobadas para erradicar a LGTBIQ 
fobia, garantir a visibilidad 
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 
LGTBIQ , desenvolver propostas 
curriculares que impacten nunha 
educación na igualdade, que mitiguen o 
sexismo e o machismo e poñan como 
prioridade a coeducación. 

Ningunha nena nin neno, ningunha persoa 
nova, debe sentirse excluída, 
invisibilizada, acosada ou violentada por 
motivo de orientación sexual, expresión e 
identidade de xénero. 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.

Unha empresa segura
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a aquelxs que teñen outros xeitos de 
desexo, amor e expresión do afecto. 
Outros xeitos de gozar a sexualidade. 

Por que é tan importante 
celebrar o 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 discriminaciones. 

É fundamental que poidas facer ver 
ao alumnado que non todas as persoas 
son heterosexuales, nin teñen por que 
identificarse cun e outro xénero, nin o 
expresan ou exteriorizan do mesmo xeito, 
que hai outros xeitos 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 
favor da diversidade afectiva e sexual do 
noso alumnado. Dio o prólogo de LOE que 
non está derrogado, a Constitución 
española, as directivas europeas e a Lei 
2/2014 de Galicia de visibilidade e non 
discriminación LGTBI. Nas propias leis 
autonómicas recentemente

Que pasa o día 17 de maio? 

Separadamente de que é o Día das Letras 
Galegas, o Día de Internet e o Día do 
Reciclaxe, o 17 de maio é moi importante 
para todas as persoas porque se celebra a 
nivel mundial o día libre de homofobias e, 
en definitiva, de LGTBIQfobia 
(rexeitamento, animadversión a persoas 
lesbianas, gais, transexuais, bisexuais, 
intersexuais, non binarias ou calquera outra 
realidade). 

Este día serve para concienciar da 
necesidade de desterrar actitudes que 
promovan o rexeitamento, o odio ou a 
violencia, e facilita o respecto a todas as 
persoas, independentemente da súa 
orientación sexual, identidade ou expresión 
de xénero. 

Dá espazo no aula para abordar esta 
cuestión e promove actividades entre o 
alumnado e o profesorado para impulsar un 
cambio de actitude. 

Por que non escoller outro 
día no calendario? 

O 17 de maio de 1990 foi o día no que a 
Organización Mundial da Saúde descartou 
do catálogo de enfermidades mentais a 
homosexualidade como doenza. Aos 
poucos foise institucionalizando ese día por 
todos os países para traballar contra 
a LGTBIQfobia, sobre todo desde 2004. O 
máis importante é que definitivamente 
déixase de considerar persoas doentes
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aprobadas xa se fai explícita a necesidade 
de abordar estas cuestións na contorna 
educativa.

A idea é traballar estes temas de xeito 
continuo, desde Infantil ata a Universidade 
transversalmente. 

Si aínda non incorporaches ningún contido 
curricular, animámosche a que promovas 
actividades nas seguintes datas: 
11 de outubro (Día Internacional da nena); 
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 
cero coa mutilación genital 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 
LGTBIQfobia); 28 de xuño (Día internacional 
do orgullo LGTBIQ). 

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

Segue habendo homofobia 
nos centros educativos?

Malia que en España a lei recoñece a 
igualdade de todas as persoas, a 
igualdade legal non vai acompañada da 
igualdade social. Existen moitos estudos 
sobre a homofobia no sistema educativo e 
como afecta ao rendemento académico 
do alumnado. Tamén sobre como pode 
afectar ao desenvolvemento psicolóxico, 
emocional e persoal de quen sofren 
acoso, discriminación, disciplinamiento 
nos centros educativos, incluídos os 
espazos comúns e de recreo. 

De feito, máis da metade dos menores 
LGTBIQ sofren acoso por motivos de 
orientación, identidade ou expresión de 
xénero, e aproximadamente un 40% ten 
nalgún momento ideas suicidas.

Para previr estas condutas, estase 
promoviendo unha Lei Estatal contra a 
LGTBIQfobia dinamizada pola Federación 
Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuais e 
Bisexuais (FELGTB).

O teu alumnado debe gozar dunha escola 
segura. Lamentablemente, aínda seguen 
existindo noticias sobre agresións a 
persoas LGTBIQ, cunha maior incidencia 
en mulleres trans. 

En pleno século XXI isto é inadmisible e ti 
podes cambialo.



Que podo facer no meu centro 
contra a LGTBIQ-fobia

Afíliate a CCOO!
#ÉoMomento

Alíate coa diversidade!

( Debuxa a diversidade: convoca un con-
curso de debuxo para decorar o centro e 
busca un rincón para o alumnado libre de 
sexismos, machismos e LGTBIQfobia e 
alíate coa diversidade.

( Ponte en contacto coa Federación de 
Ensino de CCOO para solicitar o material 
dispoñible neste eido

( Convoca un concurso de microrrelatos a 
favor da diversidade. 

( Organiza un concurso de cortos co
móbil para que o alumnado traballe unha 
escea, un guion e o desenvolvemento da 
grabación cos móbiles. 

( Contacta co colectivo que teñades máis  
perto para que imparta charlas no teu 
centro.

Como ves, hai moitos xeitos de traballar a 
igualdade na aula. Só tes que solicitar axuda a 
CCOO e alí estaremos para apoiarche, 
axudarche e acompañarche na marabillosa 
tarefa de abordar a diversidade, porque 
D-Construíndo escola con D-iversidade 
constrúese unha escola segura e libre para 
todas as persoas.

Propómoste realizar actividades tales como: 

( Elabora co alumnado o mapa da
homofobia: podes consultar a páxna web 
de ILGA (International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex Association, 
www.ilga.org) e descargar os mapas que 
elaboraronsobre esta temática.

( Se traballas en etapas temperás
celebra o día das lecturas diversas: hai un 
montón de contos a favor da diversidade 
que poden axudarche. Tamén podes 
empregar os materiais Somos como 
somos (http://eprints.ucm. 
es/39014/2/2060425-Somos_como_so-
mos__12_inclusiones%2C_12_transfor-
maciones.pdf) ou o de Familia de Colores 
(http://www.fe.ccoo.es/3fbbe814b-
d13648bc16b092df54142b5000063.pdf) 
de CCOO.

( Consulta o material colgado na páxina 
da FELGTB para abordar a diversidade a 
través de la música, explicar la transe-
xualidade por medio do cómic e un montón 
de ideas máis  (http://www.felgtb.org/
temas/educacion/documentacion).

( Traballa co alumnado a utilización 
dun lenguaje inclusivo, elabora un 
diccionario con verbas que favorezan a 
inclusividade e utiliza textos a favor da 
diversidade para elaborar un glosario para 
a aula.
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