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A. REFERÈNCIES NORMATIVES
-

-

-

-

-

-

Llei Orgànica, 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació.
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de gènere.
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
Llei Orgànica, 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.
Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes a les illes Balears.
Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals i per erradicar l’LGTBIfòbia.
Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels
alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts
amb fons públics de les Illes Balears.
Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària
a les Illes Balears, modificat pel Decret 28/2016, de 20 de maig.
Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació
secundària obligatòria a les Illes Balears, modificat pel Decret 29/2016, de 20 de
maig).
Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les
Illes Balears, modificat pel Decret 30/2016 de 20 de maig.
Pla de Coeducació de les Illes Balears (2019-2022).
Instruccions 14/2020 per al desplegament del Pla de Coeducació de les Illes Balears
en referència a l’objectiu específic 2.2 (acció 25), sobre la incorporació de la
perspectiva de gènere a l’educació: redacció i difusió d’orientacions per al disseny i
desenvolupament del Pla d’Igualtat i Coeducació del centre.
Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i
transgènere als centres educatius de les Illes Balears. Direcció General d'Innovació i
Comunitat Educativa.
Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar de les Illes
Balears. Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa.
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B. OBSERVACIONS NORMATIVES ALS DIFERENTS APARTATS
En aquest apartat es facilita el contingut de les referències normatives citades a l'apartat
anterior, així com altres observacions que cal tenir en compte.
Definició

•

Disposició addicional vigesimoquinta. Foment de la igualtat efectiva entre homes i dones. LO 2/2006 amb la modificació donada per la LO 3/2020

1. Per tal d'afavorir la igualtat de drets i oportunitats i fomentar la igualtat efectiva entre
homes i dones, els centres sostinguts parcialment o totalment amb fons públics
desenvoluparan el principi de coeducació en totes les etapes educatives, de conformitat amb
el que disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, i no separaran l'alumnat pel seu gènere.
2. A fi d'afavorir la igualtat de drets i oportunitats i, per garantir l'efectivitat del principi
contingut en l'apartat l) de l'article 1, els centres educatius incorporaran mesures per
desenvolupar la igualtat efectiva entre homes i dones en els respectius plans d'acció tutorial i
de convivència.
•

Art 23. Llei orgànica 3/2007.

El sistema educatiu ha d’incloure entre els seus fins l’educació en el respecte dels drets i les
llibertats fonamentals i en la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes. Així mateix,
el sistema educatiu ha d’incloure, dins els principis de qualitat, l’eliminació dels obstacles que
dificulten la igualtat efectiva entre dones i homes i el foment de la igualtat plena entre les
unes i els altres.
•

Art 24. Llei orgànica 3/2007. Integració del principi d’igualtat en la política d’educació.

1. Les administracions educatives han de garantir el mateix dret a l’educació de dones i
homes a través de la integració activa, en els objectius i en les actuacions educatives, del
principi d’igualtat de tracte, i evitar que, per comportaments sexistes o pels estereotips
socials associats, es produeixin desigualtats entre dones i homes.
2. Les administracions educatives, en l’àmbit de les seves respectives competències, han de
desenvolupar, amb aquesta finalitat, les actuacions següents: a) L’atenció especial en els
currículums i en totes les etapes educatives al principi d’igualtat entre dones i homes. b)
L’eliminació i el rebuig dels comportaments i continguts sexistes i estereotips que suposin
discriminació entre dones i homes, amb especial consideració en els llibres de text i materials
educatius. c) La integració de l’estudi i aplicació del principi d’igualtat en els cursos i
programes per a la formació inicial i permanent del professorat. d) La promoció de la
presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de control i de govern dels centres
docents. e) La cooperació amb la resta de les administracions educatives per al
desenvolupament de projectes i programes dirigits a fomentar el coneixement i la difusió,
entre les persones de la comunitat educativa, dels principis de coeducació i d’igualtat efectiva
entre dones i homes. f) L’establiment de mesures educatives destinades al reconeixement i
l’ensenyament del paper de les dones en la Història.
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•

Art 26. Llei 11/2016. Disposicions generals.

1. Les polítiques públiques educatives s’han d’adreçar a aconseguir un model educatiu basat
en el desenvolupament integral de la persona al marge dels estereotips i els rols segons el
sexe, l’orientació i la identitat sexuals, el rebuig de qualsevol forma de discriminació, el
tractament de la diversitat afectiva i sexual, i la garantia d’una orientació acadèmica i
professional no esbiaixada pel gènere. Per això, s’ha de potenciar la igualtat real de dones i
homes en totes les seves dimensions: curricular, organitzativa i altres.
2. L’administració educativa ha de tenir com un dels seus principis bàsics la prevenció de
conductes violentes en tots els nivells educatius, especialment de la violència masclista.
3. L’administració educativa de les Illes Balears ha de garantir la posada en marxa en els
centres de projectes coeducatius que fomentin la construcció de les relacions igualitàries de
les dones i els homes sobre la base de criteris d’igualtat que ajudin a identificar i eliminar les
situacions de discriminació per orientació i identitat sexuals i les de violència masclista.
4. L’administració educativa de les Illes Balears ha de garantir que en tots els centres
educatius hi hagi una persona responsable de la coeducació, amb formació específica, que
impulsi la igualtat de gènere i faciliti un coneixement millor dels obstacles i les
discriminacions que dificulten la plena igualtat de dones i homes. Aquesta tasca de
responsabilitat en matèria de coeducació pot ser compatible amb altres funcions en el
centre.
5. L’administració educativa de les Illes Balears ha de garantir la formació permanent del
professorat en matèria de coeducació.
6. L’administració educativa de les Illes Balears ha d’exigir el compliment de l’article 126.2 de
la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de l’educació, en el sentit que, una vegada constituït el
consell escolar del centre, aquest òrgan ha de designar una persona per impulsar mesures
educatives per fomentar la igualtat real i efectiva entre homes i dones.
7. L’Administració educativa ha d’arbitrar les mesures per garantir la participació equilibrada
de dones i homes en els llocs directius i de decisió. Així mateix, ha de formular accions de
conciliació en la vida laboral, la personal i la familiar per afavorir la promoció professional i la
formació permanent de tot el personal docent.
8. Els centres educatius sostinguts amb fons públics han d’adoptar pràctiques de coeducació
i afavorir la formació en igualtat, tal com disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva de dones i homes.
•

Article 12. Llei 8/2016.

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per coeducació l’acció educativa que potencia la igualtat
real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó d’orientació
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
2. D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de vetllar perquè la diversitat sexual i
afectiva, la identitat de gènere i els diversos models de família siguin respectats en els
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diferents àmbits educatius. Els centres, d’acord amb aquesta llei i respectant la seva
autonomia, hauran d’incloure el principi de la coeducació en el seu projecte educatiu.
3. El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutorial i als plans i reglaments
de convivència dels centres educatius, d’acord amb l’autonomia i el projecte educatiu de cada
centre.
4. Els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el
llenguatge que s’hi empri han de tenir en compte la diversitat pel que fa a l’orientació sexual,
la identitat de gènere i l’expressió de gènere i han d’evitar qualsevol mena de discriminació
per aquest motiu.
5. El respecte a la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere o
l’expressió de gènere i als principis d’aquesta llei ha de ser efectiu en tot el sistema educatiu,
en els centres i les entitats de formació, en l’educació d’adults, en la formació de mares i
pares, en les activitats esportives escolars i en les activitats de lleure infantil i juvenil.
6. S’ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la violència per raó d’orientació
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè
detectin situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons. En
aquest sentit, s’ha de promoure el desplegament efectiu de plans de convivència amb un
èmfasi especial en les mesures de prevenció i d’actuació contra l’assetjament de què poden
ser objecte les persones LGTBI a l’àmbit escolar.
7. El Govern de les Illes Balears, per mitjà de la conselleria competent en matèria d’educació,
ha de garantir el desplegament del que estableix aquest article i ha de vetllar perquè les
escoles, els instituts i els altres centres educatius constitueixin un entorn amable i respectuós
amb la diversitat sexual i afectiva i amb les identitats de gènere en el qual l’alumnat, el
personal docent i el personal d’administració i serveis puguin viure d’una manera natural llur
orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i es contribueixi així a la creació
i visibilització dels models positius per a la comunitat educativa.
Apartat 1: Característiques i entorn del centre educatiu
•

Art. 28 del decret 121/2010.

Apartat 2: Objectius que es pretenen aconseguir amb el desplegament dels plans a fi
d’assolir la finalitat general de millorar la convivència als centres educatius
•
•
•

Art. 23 i 24 de la Llei orgànica 3/2007.
Art. 26 de la Llei 11/2016.
Art. 12 de la Llei 8/2016.

Apartat 3: Accions previstes per a la consecució dels objectius proposats

•
•
•
•

Art. 23 i 24 de la LLei orgànica 3/2007.
Art. 26 de la Llei 11/2016.
Art. 12 de la Llei 8/2016.
Art. 28 del decret 121/2010.
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Apartat 4: Propostes de formació per a tota la comunitat educativa
•

Art 26 de la Llei 11/2016.

•

Art. 28 del decret 121/2010.

Apartat 5: Altres qüestions
•

Art. 4 del Decret 32/2014 modificat pel Decret 28/2016 (Currículum Educació Primària).

1. Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar-hi d’acord,
preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, així com el
pluralisme propi d’una societat democràtica.
3. Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, que els
permetin desenvolupar-se amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, així com en els
grups socials amb els quals es relacionen.
4.Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones,
la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la no- discriminació de persones amb
discapacitat.
14. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les
relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de
qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
•

Art. 4. del Decret 34/2015 modificat pel Decret 29/2016 (Currículum ESO).

a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets amb respecte
cap als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i els
grups, exercitar-se en el diàleg garantint els drets humans i la igualtat de tracte i
d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural, i preparar-se
per a l’exercici de la ciutadania democràtica.
b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i feina individual i en equip com a
condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà
de desenvolupament personal.
c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre aquests.
Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o
circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre
homes i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.
d) Enfortir les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves
relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els
comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.
•

Art. 4 del Decret 35/2015 modificat pel Decret 30/2016 (currículum Batxillerat)

a) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i
valorar críticament les desigualtats i les discriminacions existents, i en particular la violència
contra la dona, i impulsar la igualtat real i la no discriminació de les persones per qualsevol
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condició o circumstància personal o social, amb una atenció especial a les persones amb
discapacitat.
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