
CCOOMMPPRREENNDDEEMMOOSS  EELL  SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIOONN  EENN  IIGGUUAALLDDAADD  

AA  vveecceess  llaa  ppaallaabbrraa  IIgguuaallddaadd  eess  iinntteerrpprreettaaddaa  ddee  ffoorrmmaa  eerrrróónneeaa,,  ccoommoo  ssii  ssee  

ttrraattaarraa  ddee  eelliimmiinnaarr  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  qquuee  hhaayy  eennttrree  nniiññooss  yy  nniiññaass,,  hhaacciiéénnddoollooss  

iiddéénnttiiccooss,,  oo  ssee  iinntteennttaarraa  qquuee  eellllaass  ffuueerraann  ccoommoo  eellllooss..  PPeerroo  nnoo  ddeebbee  sseerr  aassíí..  

PPrreecciissaammeennttee  llaa  iigguuaallddaadd  vvaalloorraa  llaa  ddiiffeerreenncciiaa,,  qquuee  eess  uunnaa  rriiqquueezzaa,,  ppeerroo  nnoo  llaa  

ddeessiigguuaallddaadd,,  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  iinnjjuussttiicciiaa,,  vviioolleenncciiaa  yy  ddoommiinnaacciióónn  ddee  uunn  sseexxoo  ssoobbrree  

oottrroo..  

RReeccoorrddeemmooss  qquuee  dduurraannttee  ssiiggllooss,,  yy  aaúúnn  hhooyy,,  eenn  aallgguunnooss  lluuggaarreess  ddeell  mmuunnddoo  eell  

ddeessttiinnoo  ddee  llaass  mmuujjeerreess  eessttaabbaa  pprreeddeessttiinnaaddoo  ddeessddee  ssuu  nnaacciimmiieennttoo,,  lliimmiittaannddoo  ssuu  

eexxiisstteenncciiaa,,  ssuu  aauuttoonnoommííaa  yy  ssuu  lliibbeerrttaadd..  PPoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  llaa  eedduuccaacciióónn  eenn  

iigguuaallddaadd  aabbrree  uunn  mmuunnddoo  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess,,  ddeerreecchhooss  yy  vviivveenncciiaass  ppoossiittiivvaass,,  

aallgguunnaass  ddee  llaass  ccuuaalleess  ttrraaddiicciioonnaallmmeennttee  ppeerrtteenneeccííaann  aa  uunnoo  uu  oottrroo  sseexxoo..  

TTaammbbiiéénn  eess  nneecceessaarriioo  rreevviissaarr  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo  llaass  ccoossttuummbbrreess  yy  ccóóddiiggooss  qquuee  

eessttaabbaann  aassoocciiaaddooss  aa  uunn  sseexxoo  yy  qquuee  nnoo  rreessuullttaabbaann  ddeesseeaabblleess  nnii  bbeenneeffiicciioossooss  

ppaarraa  nniinngguunnoo  ddee  llooss  ddooss..  

LLAA  EEDDUUCCAACCIIOONN  EENN  IIGGUUAALLDDAADD..  

��  FFaavvoorreeccee  qquuee  llaass  aalluummnnaass  yy  aalluummnnooss  ppuueeddaann  eexxpprreessaarr  ssuuss  ffoorrmmaass  

ssiinngguullaarreess,,  oorriiggiinnaalleess,,  ddiivveerrssaass,,  ppaaccííffiiccaass  ddee  sseerr  mmuujjeerr  yy  hhoommbbrree..  

��  EEnnsseeññaa  aa  rreellaacciioonnaarrssee  ddeessddee  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  mmuuttuuoo,,  eell  rreessppeettoo  yy  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..  

��  EErrrraaddiiccaa  llooss  eesstteerreeoottiippooss  sseexxiissttaass  qquuee  iimmppiiddeenn  eell  pplleennoo  ddeessaarrrroolllloo  

iinntteelleeccttuuaall,,  eemmoocciioonnaall,,  ffííssiiccoo  yy  ssoocciiaall  ddee  llaass  aalluummnnaass  yy  aalluummnnooss..  

��  AAyyuuddaa  aa  ttoommaarr  ddeecciissiioonneess  ssoobbrree  eell  ffuuttuurroo  ppeerrssoonnaall  yy  pprrooffeessiioonnaall  eenn  

ffuunncciióónn  ddee  aappttiittuuddeess  yy  eexxppeeccttaattiivvaass,,  ccoonn  sseegguurriiddaadd  ssoobbrree  llooss  ddeerreecchhooss  yy  

ssiinn  qquuee  eessttéénn  ccoonnddiicciioonnaaddaass  ppoorr  eesstteerreeoottiippooss  sseexxiissttaass..  

��  EEnnsseeññaa  aall  aalluummnnaaddoo  llaa  hhiissttoorriiaa  ddeell  ffeemmiinniissmmoo,,  ddee  ffoorrmmaa  qquuee  sseeaann  

ccoonnsscciieenntteess  ddeell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  llaa  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  hhiissttóórriiccaa  yy  ddeell  pprreesseennttee,,  

aassíí  ccoommoo  ddee  llaass  aappoorrttaacciioonneess  ddee  llaass  mmuujjeerreess  aall  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd..  



��  DDeessaarrrroollllaa  pprrooppuueessttaass  eedduuccaattiivvaass  qquuee  ffoommeenntteenn  llaa  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliiddaadd  

eenn  eell  eessppaacciioo  ddoommééssttiiccoo,,  llooss  ccuuiiddaaddooss,,  llaa  aatteenncciióónn  aa  llooss  ddeemmááss  yy  llaa  

ppaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall..  

��  GGaarraannttiizzaa  llooss  mmiissmmooss  ddeerreecchhooss  yy  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ppaarraa  llaass  aalluummnnaass  yy  

aalluummnnooss,,  aatteennddiieennddoo  aa  ssuu  rreeaalliiddaadd  yy  nneecceessiiddaaddeess  eessppeeccííffiiccaass..  

��  IInnccoorrppoorraa  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  llooss  ssaabbeerreess,,  iinntteerreesseess  yy  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  llaass  

mmuujjeerreess  aall  ccuurrrrííccuulluumm    yy  aa  llaa  pprrááccttiiccaa  eedduuccaattiivvaa..  

��  DDeessaarrrroollllaa  uunn  ccuurrrrííccuulluumm  qquuee  iinnccoorrppoorraa  llooss  ssaabbeerreess  yy  aappoorrttaacciioonneess  ddee  

llaass  mmuujjeerreess  eenn  ttooddooss  llooss  ccaammppooss  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  eell  aarrttee,,  llaa  hhiissttoorriiaa  yy  

llaa  vviiddaa  eenn  ggeenneerraall..  

��  PPrreeppaarraa  aa  llaass  aalluummnnaass  yy  aalluummnnooss  ppaarraa  tteenneerr  uunnaa  aaccttiittuudd  ccrrííttiiccaa  yy  

rreebbeellaarrssee  aannttee  aaqquueellllooss  mmeennssaajjeess  yy  ssiittuuaacciioonneess  qquuee  ddiissccrriimmiinnaann  aa  llaass  

mmuujjeerreess  eenn  ccuuaallqquuiieerr  mmeeddiioo  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn,,  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  oo  

áámmbbiittoo  ssoocciiaall..  

��  DDeessaarrrroollllaa  eessttrraatteeggiiaass  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaass  mmuujjeerreess  yy  llooss  hhoommbbrreess  eenn  

llaa  ggeessttiióónn  yy  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  vviiddaa  ddee  llaa  eessccuueellaa..  

��  GGaarraannttiizzaa  qquuee  llaa  eessccuueellaa  sseeaa  uunn  eessppaacciioo  aammaabbllee,,  ddee  ppaazz  yy  bbiieenneessttaarr  

ddoonnddee  llaass  aalluummnnaass  yy  aalluummnnooss  ppaarrttiicciippeenn  ssiinn  tteemmoorr  aa  llaa  vviioolleenncciiaa  oo  aa  llaa  

ddiissccrriimmiinnaacciióónn  sseexxiissttaa,,  rraacciiaall  yy  hhoommooffóóbbiiccaa..  

LLaa  eessccuueellaa  CCOOEEDDUUCCAATTIIVVAA  ccrreeaa  uunn  aammbbiieennttee  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  eenn  eell  qquuee  ttaannttoo  

llooss  hhoommbbrreess  ccoommoo  llaass  mmuujjeerreess  ttiieenneenn  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  iinntteerrpprreettaarr  ccoonn  

lliibbeerrttaadd  ssuu    ddiiffeerreenncciiaa  sseexxuuaall,,  mmaassccuulliinnaa  yy  ffeemmeenniinnaa,,  yy  ccrreecceerr  hhaacciiaa  uunnaa  

cciiuuddaaddaannííaa  rreessppoonnssaabbllee  yy  ddeemmooccrrááttiiccaa..  UUnnaa  cciiuuddaaddaannííaa  qquuee  ssee  rreellaacciioonnaa  

ddeessddee  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  ppaaccííffiiccaa  yy  eessttáá  ccoommpprroommeettiiddaa  ccoonnttrraa  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  

ddiissccrriimmiinnaacciióónn..  

EEnn  eessttee  sseennttiiddoo,,  eess  nneecceessaarriioo  qquuee  nniiññaass  yy  nniiññooss  ccoommppaarrttaann  eell  aauullaa  ppaarraa  

aapprreennddeerr  aa  ccoonnoocceerrssee,,  rreessppeettaarrssee,,  ddeessccuubbrriirr  ccoonnjjuunnttaammeennttee  eexxppeerriieenncciiaass,,  

ttrraabbaajjaarr  eenn  eeqquuiippoo  yy  ccooooppeerraarr..  EEnn  ddeeffiinniittiivvaa,,  rreellaacciioonnaarrssee  ddeessddee  eell  rreessppeettoo  ddee  

ffoorrmmaa  ppaaccííffiiccaa  yy  rreessppoonnssaabbllee..  DDeessddee  eessttee  eessppaacciioo  ccoommppaarrttiiddoo,,  eell  oobbjjeettiivvoo  eess  

lllleeggaarr  aa  ddeessaarrrroollllaarr  uunn  mmooddeelloo  CCOOEEDDUUCCAATTIIVVOO  qquuee  eennrriiqquueezzccaa  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  

ddee  llaa  eessccuueellaa,,  ccoonn  nnuueevvaass  pprrooppuueessttaass  mmeettooddoollóóggiiccaass,,  ddee  rreellaacciióónn,,  

oorrggaanniizzaattiivvaass  yy  ccuurrrriiccuullaarreess,,  eelliimmiinnaannddoo  llooss  oobbssttááccuullooss  yy  ssiittuuaacciioonneess  ddee  



ddiissccrriimmiinnaacciióónn  ccoonnttrraa  llaass  mmuujjeerreess,,  qquuee  aaccttúúaann  eenn  eell  ccuurrrrííccuulluumm  ooccuullttoo;;  

ttrraannssffoorrmmaannddoo  llaa  eessccuueellaa  eenn  uunn  eessppaacciioo  aammaabbllee  yy  ddeemmooccrrááttiiccoo  ddoonnddee  ttooddaass  

llaass  ppeerrssoonnaass  ddee  uunnoo  uu  oottrroo  sseexxoo  ssee  ssiieennttaann  rreeccoonnoocciiddaass  yy  ppaarrttiicciippeenn  ddee  ffoorrmmaa  

rreessppoonnssaabbllee  yy  pplleennaa,,  lliibbrreess  ddee  llooss  eesstteerreeoottiippooss  sseexxiissttaass,,  eenn  eell  pprroocceessoo  

eedduuccaattiivvoo..  

MMoossttrraarr  eell  ccuurrrrííccuulluumm  ooccuullttoo  eess  ddeessvveellaarr  llaass  ttrraammppaass  ddee  llaa  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  yy  

ddaarr  ppaassoo  aa  uunnaa  eedduuccaacciióónn  qquuee  ssee  eennrriiqquueezzccaa  ccoonn  llaa  pprreesseenncciiaa  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  

pplleennaa  ddee  llaass  mmuujjeerreess  yy  llooss  hhoommbbrreess..  LLaa  vviiggeenncciiaa  ddee  uunn  mmooddeelloo  eedduuccaattiivvoo,,  mmaall  

llllaammaaddoo  NNEEUUTTRROO,,  qquuee  nnoo  ttiieennee  eenn  ccuueennttaa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaass  nniiññaass  yy  llooss  

nniiññooss,,  ddiiffiiccuullttaa  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  ppeerrssoonnaall..  AA  llaass  nniiññaass  lleess  ccuueessttaa  eennccoonnttrraarr  

rreeffeerreenntteess    ccoonn  llooss  ccuuaalleess  iiddeennttiiffiiccaarrssee,,  sseennttiirrssee  vvaalloorraaddaass  yy  aauuttoorriizzaaddaass  ppaarraa  

hhaabbiittaarr  llaa  eessccuueellaa  ccoonn  aauuttoonnoommííaa  yy  lliibbeerrttaadd  oo  ppaarrttiicciippaarr  eenn  iigguuaallddaadd  eenn  llooss  

áámmbbiittooss  ddee  ddeecciissiióónn  oo  eenn  llooss  pprrooyyeeccttooss  eedduuccaattiivvooss  yy  vviittaalleess..  AA  llooss  nniiññooss  lleess  eess  

ccoommpplliiccaaddoo  eennccoonnttrraarr  llooss  ccaammiinnooss  ppaarraa  ssuu  pplleennoo  ddeessaarrrroolllloo  eenn  llooss  aassppeeccttooss  

rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaass  eemmoocciioonneess,,  eell  ccuuiiddaaddoo,,  llaa  rreellaacciióónn  yy  llooss  aaffeeccttooss,,  qquuee  ssoonn  

iinnddiissppeennssaabblleess  ppaarraa  pprrooyyeeccttaarr  uunnaa  vviiddaa  pplleennaa  yy  rreessppoonnssaabbllee..  

PPaarraa  qquuee  eessttee  mmooddeelloo  ddee  eessccuueellaa,,  qquuee  ssee  ddiiccee  nneeuuttrroo  yy  uunniivveerrssaall,,  tteennggaa  eenn  

ccuueennttaa  llaa  pprreesseenncciiaa  yy  llaass  nneecceessiiddaaddeess  eessppeeccííffiiccaass  ddee  uunnaass  yy  ddee  oottrrooss,,  ddee  ffoorrmmaa  

qquuee  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa  ssee  bbeenneeffiicciiee  ddee  ssuuss  ccoonnttrriibbuucciioonneess,,  

eess  nneecceessaarriioo  ddeesseennmmaassccaarraarr  llaa  ffaallssaa  nneeuuttrraalliiddaadd  yy  vviissiibbiilliizzaarr  eenn  qquuéé  mmeeddiiddaa  

eessttáánn  pprreesseenntteess  llaass  mmuujjeerreess  yy  llaass  nniiññaass  eenn  ttooddooss  llooss  ccoommppoonneenntteess  ddee  llaa  vviiddaa  

ddee  llaa  eessccuueellaa  yy  llaass  ssiittuuaacciioonneess  qquuee  llaass  ddiissccrriimmiinnaann..  

PPoorr  ttaannttoo,,  eess  iimmppoorrttaannttee  qquuee  ttooddaass  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  hhaacceenn  ppaarrttee  ddee  llaa  

ccoommuunniiddaadd  eedduuccaattiivvaa  ttoommeenn  ccoonncciieenncciiaa  ddee  llaass  ssiittuuaacciioonneess  ddee  ddeessiigguuaallddaadd  qquuee  

eenn  mmuucchhaass  ooccaassiioonneess  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  uunnaa  rruuttiinnaa  bbaassaaddaa  eenn  eesstteerreeoottiippooss  yy  

pprreejjuuiicciiooss  yy  ssee  lliiddeerree  uunn  pprroocceessoo  ddee  ccaammbbiioo  qquuee  ssiinn  dduuddaa  llee  bbeenneeffiicciiaarráá,,  

ggeenneerraannddoo  rreellaacciioonneess  mmááss  ddeemmooccrrááttiiccaass,,  jjuussttaass  yy  ssoolliiddaarriiaass..  

TToommaaddoo  ddee  EEDDUUCCAANNDDOO  EENN  IIGGUUAALLDDAADD..  GGuuiiaa  ppaarraa  eell  pprrooffeessoorraaddoo..  FFEETTEE  ––  UUGGTT..  
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