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Coirós e un municipio que aposta por 
unha igualdade de oportunidades entre 
sexos. O dereito á igualdade interésanos 
a toda a cidadanía do noso Concello 
porque mellora a nosa calidade de vida, 
tanto na nosa realización profesional 
como na persoal, familiar e laboral.

Estamos convencidos/as de que a 
máxima participación en igualdade 
de condicións da muller e do home, é 
indispensable para o desenvolvemento 
pleno e completo do noso Concello, 
polo que impulsamos a adaptación de 
medidas precisas co fin de suprimir esta 
discriminación en todas as súas formas 
e manifestacións.

Dende o Concello de Coirós, coa posta 
en marcha, xa no ano 2004, do I Plan de 
Igualdade  e no 2009 co II Plan, quixe-
mos por en firme o noso compromiso 
co logro efectivo do “dereito á igualdade 
real entre homes e mulleres”, expresado 
a través da posta en marcha de políticas 
de igualdade, continuando a día de 
hoxe na mesma liña coa publicación 
deste III Plan de Igualdade de Oportuni-
dades.

Francisco Quintela Requeijo
Alcalde do Concello de Coirós
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1.1. Fundamentación
Pese a que os avances en materia 
de resultados na igualdade entre 
homes e mulleres e palpable na 
nosa sociedade existen unha serie 
de obstáculos que inciden en que a 
igualdade real non sexa plena:

En primeiro lugar, as condicións de 
partida para a participación das mu-
lleres non son iguais ás dos homes, 
polo que a igualdade de trato non 
permite, por si mesma, compensar 
as condicións desvantaxosas que 
poden sufrir as mulleres nos niveis 
psicolóxicos, sociais e culturais.

Existen tamén trabas de orixe 
cultural que actúan como barreiras 
impedindo que as mulleres teñan as 
mesmas oportunidades no acceso 
ao emprego, educación, a política...

Polo tanto dende as institucións 
públicas debemos seguir coa formu-
lación de Políticas de Igualdade que 
contribúan a eliminación e erradica-
ción destes factores.

As políticas dirixidas ás mulleres e 
o mainstreaming  son complemen-
tarias para conseguir a igualdade 
efectiva de mulleres e homes. Isto é 
o que se chama estratexia dual.

Así, o Plan consta de medidas 
renovadoras de condutas, actitu-
des e formas de relación, buscando 
conseguir o compromiso de toda a 
sociedade coa igualdade de oportu-
nidades.

fundamentacion

8 9



III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 

  

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

      1.2. Marco diagnóstico
Neste senso os Plans de Igualda-
de de Oportunidades son un tipo 
particular de políticas de xénero 
cuxo propósito é atacar as distintas 
dimensións da discriminación e 
desigualdade de xénero: as estru-
turais (derivadas da división sexual, 
espazos e traballos) e as culturais e 
sociais.

Este III Plan de Igualdade do Con-
cello de Coirós estará dirixido a 
superar a discriminación por razón 
de sexo e a promover a igualdade 
de oportunidades entre mulleres e 
homes, a través da implementación 
de medidas renovadoras de condu-
tas, actitudes e formas de relación, 
buscando conseguir o compromiso 
de toda a sociedade coa igualdade 
de oportunidades.

O enfoque xeral que reflectirá en 
todas as accións e que actuará  
como referente nos seu deseño  é 
que "a igualdade é un ben común, e 
por tanto, atinxe a todas as persoas 
por igual, sexan estas mulleres ou 
homes".

E por isto que se o lema do III Plan 
de Igualdade de Oportunidades 
centrábase nunha “sociedade en 
construcción”, avanzamos nesta 
bateria de medidas a través da for-
mulación deste III Plan de Igualdade 
cara a unha “sociedade en crece-
mento”.

fundamentacion

A posta en marcha do II Plan de 
Igualdade de Oportunidades entre 
Mulleres  e Homes do Concello de 
Coirós significou a definición dun 
instrumento operativo que actuou 
como eixe vertebrador daquelas 
actuacións que dende o Concello xa 
se viñan executando dende a imple-
mentación do I Plan de Igualdade 
Municipal, así como o deseño e pos-
ta en marcha de novas actuacións 
que responderon ás necesidades 
reais xurdidas no período compren-
dido entre ambos Plans.

Este proceso de investigación define 
os datos sobre os que basaremos a 
formulación deste III Plan de Igual-
dade para o Concello de Coirós.

Contexto territorial

O Concello de Coirós sitúase ao 
noroeste da provincia de A Coruña, 
pertencendo á comarca de Betanzos.

Conta cunha poboación de 1677 
habitantes e a extensión do mu-
nicipio é de 32,8 km2, nos que 
se distribúen seis parroquias 
e 31 entidades de poboación.

10 11



III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 

  

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

Contexto sociodemográfico

Segundo os últimos datos do Instituto 
Galego de Estatística (2013) o Concello 
de Coirós está conformada por 1.751 
persoas das cales 865 son homes e  
886 son mulleres.c Destaca especial-
mente o feito de que o 92,8% da po-
boación se agrupa en núcleos dispersos.

Atendendo ao grupo de idade e ao 
sexo, destacamos os seguintes datos

No que cabe destacar unha femini-
zación das persoas maiores entre a 
poboación do Concello, fenómeno 
coincidente no resto do territorio.

marco de diagnose

Contexto socio-económico

• En relación coa actividade atopamos 
unha gran parte de poboación inactiva 
especialmente entre as mulleres debido 
en gran medida á idade avanzada da 
poboación.

Entre a poboación activa é desta-
cable un maior número de homes 
ocupados en contraposición a 
unha maior tasa de paro feminino 
polo que as diferenzas son salien-
tables en relación á existencia dun 
maior risco de exclusión laboral 
entre as mulleres.

Entre os sectores de ocupación 
atopamos os seguintes datos:

marco diagnostico
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Tal e como apreciamos hai un claro 
predominio dos sectores secundario 
e terciario, aínda no sector primario 
Coirós conta cunha ampla superficie 
de terras de cultivo e explotacións 
de gando bovino principalmente.

En canto á actividade empresa-
rial, Coirós conta con 11 empresas 
dedicadas ao sector industrial, 16 de 
construción e 77 empresas do sector 
servizos.

                  Polígono Industrial de Coirós

O Concello de Coirós ven proiori-
zando dende hai oito anos a plani-
ficación de acións formativas para 
o emprego dirixida a mulleres cada 
ano contribuíndo así ao obxectivo 
de formar ás mulleres do Concello 
en ámbitos específicos que pode-
mos considerar como nichos de 
emprego para as mulleres.

Estas accións formativas complétan-
se con formación transversal para 
a busca de emprego para aquelas 
mulleres participantes na formación.

Contexto educativo

O Concello de Coirós conta no seu 
territorio con dous centros educati-
vos de Educación Infantil.

Para cursos tanto estudos de edu-
cación primaria como secundaria 
o alumnado do concello acode aos 
centros de referencia de Betanzos.
En canto á poboación de mais de 16 
anos, temos os seguintes datos:

Vemos que a maior nivel educativo 
mais presenza de mulleres atopa-
mos.
É por isto que no ámbito educativo, 
as accións desenvoltas polo Conce-
llo de Coirós centránse na elabora-
ción de proxectos de coeducación 
e sensibilización en coeducación e 
educación para a igualdade a través 
de actividades dirixidas principal-
mente á poboación infantil.

Obradorio de cociña

marco diagnostico
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marco normativo

1.3. Marco Normativo
  O marco normativo a nivel Mundial
A Carta das Nacións Unidas, en 
1945 xa expoñía no seu preámbulo 
“reafirmar a fe ...na igualdade de 
dereitos de homes e mulleres...”

No mesmo censo,a Declaración Uni-
versal de Dereitos Humanos (1948) 
tamén inclúe a referencia a este 
principio e dereito fundamental ao 
indicar no seu prámbulo “Conside-
rando ... a igualdade de dereitos 
de homes e mulleres..” e no artigo 
2.1. “Toda persoa ten todos os 
dereitos e liberdades proclamados 
nesta  Declaración, sen distinción 
de raza, cor, sexo ...” 

A Convención sobre a eliminación 
de todas as formas de discrimi-
nación contra as mulleres (1979) 
é o instrumento internacional mais 
importante para a promoción dos 
dereitos e liberdades fundamentais  

das mulleres e significou un gran 
avance na universalización de dere-
itos económicos, laborais, políticos, 
sociais e civís.

Tamén foron fundamentais as 
Conferencias Mundiais sobre as 
Mulleres que permitiron coñecer e 
comprender como se reproduce a 
desigualdade en diferentes contextos 
xeográficos e en diversos ámbitos 
da vida.ferramenta para a acción 
técnica e cidadá.

Estas conferencias veñen marcando 
nos últimos trinta anos as liñas 
prioritarias de traballo valorando 
logros e propoñendo novas estra-
texias para abordar os desafíos, 
obstáculos e límites que a ava-
liación de políticas de igualdade 
viñan arroxando. 

16 17
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Tamén en Europa a igualdade entre mu-
lleres e homes ven sendo un principio 
fundamental.

A primeira referencia aparece xa no 
Tratado de Roma (1957) que establecía 
a obligación dos Estados Membros de 
garantizar a aplicación do Principio de 
igualdade de retribución entre traballa-
doras e traballadores nun mismo posto 
de traballo.

Posteriormente, o Tratado da Unión Eu-
ropea (1992) celebrado en Maastricht, 
define que o principio de igualdade de 
oportunidades non obstará para que os 
Estados Membros poidan adoptar medi-
das de acción positiva.

Coa entrada en vigor do Tratado de Am-
sterdam (1997) o principio de igualdade 
convértese en fundamental na concep-
ción da cidadanía europea: “ o principio 
de igualdade de trato non impide que 
se manteñan ou adopten medidas 
que supoñan vataxes específicas para 
facilitar ao sexo infrarrepresentado o 
desenolvemento dunha actividade 
laboral ou previr e compensar vantaxes 
na carreira profesional”

Así, a igualdade entre mulleres e homes 
convértese en misión expresa das 
Comunidades Europeas formando parte 
da súa política integral e é fundamental 
tanto para o seu éxito económico como 
para a cohesión social.

  O marco normativo na Unión Europea

marco normativo

  O marco normativo a nivel Estatal

A nivel estatal, a primeira referencia á 
igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes encontrámola 
na Constitución Española de 1978:

Art. 9.2. Corresponde aos poderes pú-
blicos promover ás condicións para que 
a liberdade e a igualdade do individuo 
e dous grupos en que se integra sexan 
reais e efectivas; remover vos obstáculos 
que impidan ou dificulten a súa pleni-
tude e facilitar a participación de todos 
os cidadáns na vida política, económica, 
cultural e social.

Art. 14. Os españois son iguais ante a lei 
sen que poida prevalecer discriminación 
ningunha por razón de nacemento, 
raza, sexo, relixión, opinión ou calquera 
outracondición ou circunstancia persoal 
ou social.

A partir de entón foron varias ás leis 
estatais que se pronunciaron a favor 
da igualdade entre homes e mulleres. 
Destacaremos ás seguintes:

• Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases 
do Réxime Local (modificada pola Lei 
57/2003, do 16 de decembro, de medi-
das para a modernización do goberno 
local), que non seu artigo 28 explicita 
que:  “Os Municipios poden realizar ac-
tividades complementarias dás propias 
doutras Administracións públicas e, en 
particular, ás relativas á educación, a cul-
tura, a promoción dá muller, a vivenda, a 
sanidade e a protección ao medio”.

18 19
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• Lei 39/1999, do 5 de novembro, para 
promover a conciliación da vida familiar 
e laboral das persoas traballadoras, que 
introduce cambios lexislativos no ám-
bito laboral para que os traballadores e 
traballadoras poidan participar da vida 
familiar, dando un novo paso no camiño 
á igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes. 

• Lei 30/2003, do 13 de outubro, sobre 
medidas para incorporar a valoración 
do impacto de xénero nas disposicións 
normativas que elabore o Goberno, 
que acepta o convite da IV Conferencia 
Mundial sobre a Muller (1995. Beijing) 
a “integrar a perspectiva de xénero en 
todas as políticas e os programas para 
analizar as súas consecuencias para as 
mulleres e os homes respectivamente, 
antes de tomar decisións”.

• Lei 1/2004, do 28 de decembro, de 
Medidas de Protección Integral contra 
a Violencia de Xénero, que pretende se-
guir as recomendacións dos organismos 
internacionais, proporcionando unha 
resposta global, integral e multidisci-
plinar á violencia que se exerce sobre 
as mulleres, abranguendo aspectos 
preventivos, educativos, sociais, asisten-
ciais e de atención posterior ás vítimas, 
así como penando con decisión todas 
as manifestacións de violencia que esta 
Lei regula.

• Lei 3/2007, do 22 de marzo, para a 
igualdade efectiva de mulleres e homes, 
que nace para combater todas as mani-
festacións aínda subsistentes de discri-
minación, directa ou indirecta, por razón 
de sexo e para promover a igualdade 
real entre mulleres e homes, removendo 
os obstáculos e estereotipos sociais que 
impiden alcanzala.

marco normativo

 A nivel autonómico, as normas lexislati-
vas máis salientables son as seguintes: 
 
Lei 7/2004, de 16 de xullo, Galega para a 
Igualdade de Mulleres e Homes, na  que 
destacaremos a referencia no Capítulo 
IX sobre á colaboración autonómi-
ca  coas corporacións locais refírese 
á colaboración municipal nos plans e  
programas autonómicos e á promoción 
autonómica de plans municipais de  
igualdade. 
 
• Lei 2/2007, do 28 de marzo, do Traba-
llo en Igualdade das Mulleres de Galicia  
que, entre outros avances, articula 
medidas municipais de conciliación e 
fomenta os plans de igualdade empre-
sariais. 

  O marco normativo a nivel Autonómico

• Lei 11/2007, do 27 de xullo, Gale-
ga para a Prevención e o Tratamento 
Integral da Violencia de Xénero afirma 
o carácter integral da lei implicando de  
forma coordinada ás diferentes instan-
cias e administracións e indica que os  
concellos, como administración máis 
próxima á cidadanía, participarán 
activamente no desenvolvemento da lei

 VI Plan Galego para a igualdade entre 
mulleres e homes: Estratexia 2013 -2015, 
con seis eixes de traballo: mellora da 
gobernaza a favor da igualdade, cambio 
de valores e modelos para a igualdade, 
aproveitamento do talento feminino, 
conciliación corresponsable e calidade 
de vida, participación activa das mulle-
res na sociedade, acción integral para 
combater a violencia de xénero e no 
que a aplicación da transversalidade é o 
principio reitor.

20 21
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principios reitores

1.4. Principios reitores
PRINCIPIO DE IGUALDADE
Integración do principio de igualda-
de de trato e de oportunidadesno 
conxunto das políticas municipais.

TRANSVERSALIDADE
Como principio orientador e trans-
versal que integre todas as políticas 
municipasi.

PARTICIPACIÓN
Garantindo dende a administración 
municipal a presenza e participación 
cidadá na implementación e ava-
liación das políticas municipais de 
igualdade.

DIVERSIDADE
Poñendo en valor os distintos intere-
se e necesidades da poboación. 

EMPODERAMENTO

O empoderamento das mulleres implica 
o proceso de concienciación individual 
e colectiva das mulleres que permite 
mellorar o seu acceso á participación na 
toma de decisións, a súa capacidade de 
achega e de influencia na sociedade.

IMPULSO Á PARTICIPACIÓN DOS 
HOMES COMO COACTORES DO 
CAMBIO. 

Mediante a articulación de fórmulas e 
espazos que favorezan o incremento 
do número de homes que, no espazo 
público e  privado, cuestionan o modelo 
tradicional de masculinidade e se com-
prometen, xunto coas mulleres, cunha  
participación máis activa e visible no 
desenvolvemento integral de todas as 
persoas.

22 23



III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 

  

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

      1.5. Metodoloxía

A eficiencia e eficacia na execución 
dun Plan de Igualdade Municipal 
ven en gran medida determinado 
polo correcto desenvolvemento do 
proceso de deseño e elaboración 
continuación describimos o pro-
ceso metodolóxico seguido para a 
elaboración do III Plan de Igualdade 
do Concello de Coirós a través do 
desenvolvemento do mesmo por 
fases.

1. IDENTIFICACIÓN DE AXENTES 
SOCIAIS:

Identificamos os axentes sociais 
protagonistas do proceso de elabo-
ración do Plan de Igualdade Muni-
cipal.

2. FASE DE ESTUDO 

Tras as actuacións de contacto inicial 
levamos a cabo unha primeira fase 
de estudo-diagnose a fin de coñecer 
a realidade territorial do Concello en 
canto a :
Características poboacionais
Benestar social
Mercado de traballo
Participación social
Educación

Buscamos tanto información de ca-
rácter cuantitativo como cualitativo:
Empregamos principalmente a en-
trevista a informantes clave.

metodoloxia
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Metodoloxicamente traballamos 
a entrevista en dúas fases: unha 
primeira de recollida de datos a 
través de cuestionario deseñado ad 
hoc segundo a área de traballo do 
informante e unha segunda fase non 
estruturada a fin de recoller datos 
que se consideren de interese e non 
figuren na estrutura planificada

3. ANÁLISE DA INFORMACIÓN:

Unha vez recollida a información 
procedemos ao seu análise a fin de 
visibilizar os resultados.

4. DESEÑO E PLANIFICACIÓN:

A partir do diagnóstico abrimos o 
proceso de decisión para a deter-

minación de cales habían de ser as 
liñas estratéxicas a seguir no III Plan 
de Igualdade do Concello de Coirós, 
establecendo prioridades en función 
das necesidades detectadas.

As liñas estratéxicas corresponde-
rán as grandes áreas temáticas da 
intervención o que determinou 
as cuestións prioritarias nas que 
se traballará durante o período de 
vixencia do Plan.

O proceso de deseño da interven-
ción determinou a planificación 
operativa para o desenvolvemento 
da execución do Plan de Igualdade.

Este proceso realizouse en función 
dos seguintes criterios que garan-
tan a súa optimización:

Concreción
Priorización

4.1. DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS

Na planificación comezamos 
deseñando aqueles obxectivos en 
materia de igualdade a acadar en 
función das necesidades detecta-
das no Concello de Coirós.

4.2. DEFINICIÓN DAS ACTUACIÓNS 
VINCULADAS A OBXECTIVOS:

A continuación establecemos que 
actuacións deberemos poñer en 
marcha no periodo de vixencia do 
Plan a fin de acadar os obxectivos 
propostos.

4.3. DESEÑO DO SISTEMA DE AVALIA-
CIÓN:

A avaliación e un proceso funda-

mental de mellora continua polo 
que deseñamos o sistema polo que 
se avaliará o presente plan tanto en 
canto a avaliación inicial como du-
rante a implementación do mesmo 
e a avaliación final.

5.PRESENTACIÓN E APROBACIÓN DO 
PLAN DE IGUALDADE:

Unha vez finalizada a fase de dese-
ño, procedeuse a elaborar o docu-
mento definitivo para a súa aproba-
ción.

metodoloxia
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areas de actuacion

28

Familas con axuda por nacemento (ano 2012)

Excursión a Ortigueira e Viveiro 2. Áreas de actuación do Plan
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areas de actuacion

30

Sobre a base do marco normativo vixen-
te exposto e os principios reitores do III 
Plan de Igualdade no Concello de Coi-
rós, adecuandonos ás necesidades de-
tectadas na valoración do plan anterior, 
deseñamos o plan de actuación para 
os vindeiros anos sobre unha estrutura 
formada por seis áreas de intervención:

1. Administración Local
2. Educación, Cultura e Deporte
3. Formación,Emprego e Conciliación da 
Vida Persoal, Familiar e Laboral.
4. Benestar Social e Saúde
5. Violencia de Xénero
6. Cooperación e Participación Social

Contemplamos un conxunto de Accións 
Específicas encamiñadas a correxir des-
igualdades e problemas concretos que 
afectan ás mulleres, froito da situación 
histórica de discriminación por razón de 
xénero.

Por otra banda, coa inclusión dunha 
primeira área que baixo a denomina-
ción “Administración Local” pretende 
incorporar ao III Plan de Igualdade o 
Mainstreaming ou Transversalidade de 
Xénero, a incorporación da perspecti-
va de xénero nas políticas municipais 
xerais, tendo en conta a situación e posi-
ción de mulleres e homes no momento 
de deseñar e planificar as actuacións e 
programas municipais.

Estrutura do Plan
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III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

AREA 1: ADMINISTRACION LOCAL
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area

Administración Local
1
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III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 

  

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

AREA 1: ADMINISTRACION LOCALAREA 1: ADMINISTRACION LOCAL

ÁREA 1: ADMINISTRACIÓN LOCAL

Mediante as medidas contempladas nesta área buscamos a plena incorpo-
ración á actuación da institución local dunha estratexia integral e de longo 
alcance que supón ter en conta a realidade diversa das condicións de vida 
de mulleres e homes á hora de elaborar medidas e políticas municipais, 
prestando especial atención aos efectos e resultados que estas poden 
provocar de xeito diferenciado nunhas e outros, e adaptándoas consecuen-
temente en función das necesidades específicas de cada grupo co fin de 
garantir a erradicación de situacións de desigualdade presentes ou futuras.
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS :

O.1.1. Incrementar o nivel de formación do persoal municipal en materia de 
xénero.

O.1.2. Implantar o uso non sexista da linguaxe.

O.1.3. Implicar ao persoal técnico e político do Concello de Coirós na im-
plementación do III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e 
Homes do Concello.

OBXECTIVO XERAL:

O1.INTEGRAR A PERSPECTIVA DE XÉNERO EN TODAS AS POLÍTICAS 
MUNICIPAIS DO CONCELLO DE COIRÓS
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MEDIDAS: MEDIDAS: 

III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.1. 
Incrementar o nivel de formación do persoal municipal en materia de 
xénero.

M.1.1.Realización de xornadas de sensibilización , información e 
formación en materia de aplicación do principio de igualdade para o 
persoal político e técnico do Concello de Coirós.

AREA 1: ADMINISTRACION LOCAL
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.2. 
Implantar o uso non sexista da linguaxe.

M.1.2. Emprego dunha linguaxe non sexista en toda a documenta-
ción xerada polo Concello de Coirós.

M.1.3.  Realización dun seminario formativo sobre un uso non sexista 
da linguaxe para o persoal técnico do Concello de Coirós.

M.1.4. Revisión da Páxina Web municipal, tanto en relación á linguaxe 
como a deseño, para mellorar a accesibilidade e a difusión de conti-
dos sen estereotipos de xénero.
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III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

MEDIDAS: 

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.3. 
Implicar ao persoal técnico e político do Concello de Coirós na implemen-
tación do III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 
do Concello.

M.1.5. Difundir os contidos do III Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes 
en todos os Departamentos do Concello de Coirós.

M.1.6. Artellar mecanismos e protocolos de coordinación entre o Centro 
de Información á Muller e os distintos departamentos municipais para a 
implementación das medidas dispostas en cada área de actuación.

M.1.7. Difusión entre o persoal técnico das distintas iniciativas postas en 
marcha en materia de igualdade no Concello de Coirós.

AREA 1: ADMINISTRACION LOCAL
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area

Educación, Cultura e 
Deporte 

2
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III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 

  

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

AREA 2: EDUCACION, CULTURA E DEPORTE

ÁREA 2 : EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

Atopamos aínda hoxe en día un arraigo de estereotipos sexistas que implican 
unha discriminación para a participación en igualdade de homes e mulleres 
tanto nas áreas de educación, como cultura e deporte.
No sistema educativo atopamos un instrumento fundamental para transfor-
mar a realidade permitindo avanzar cara unha sociedade mais xusta median-
te o traballo en valores e coeducación.

 Estes mesmos estereotipos condicionaron e limitaron a práctica do deporte 
ás mulleres ao longo da historia con escasos modelos deportivos para as 
mozas de hoxe, tamén no caso do acceso á cultura polo que se fai preiso a 
promoción de medidas que aumenten a súa visibilización e participación 
nestes ámbitos fundamentais para o desenvolvemento da persoa.
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS :

O.2.1.1. Promover actitudes non sexista entre a poboación infantil e a moci-
dade do Concello de Coirós.
O.2.1.2. Formar e sensibilizar ás familias e os axentes socializadores en mate-
ria de coeducaión.
O.2.2.1. Potenciar a creación artística e cultural das mulleres do Concello de 
Coirós.
O.2.3.1. Potenciar a participación das mulleres do Concello na práctica depor-
tiva.

OBXECTIVOS XERAIS:

O.2.1. FAVORECER UNHA EDUCACIÓN SEN ESTEREOTIPOS SEXISTAS.

O.2.2. PROMOVER A PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DE MULLERES E HO-
MES NAS DISTINTAS MINIFESTACIÓNS CULTURAIS

O.2.3. FOMENTAR A PRESENZA E PARTICIPACIÓN DAS MULLERES NO 
ÁMBITO DEPORTIVO
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MEDIDAS: MEDIDAS: 

III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

AREA 2: EDUCACION, CULTURA E DEPORTE

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.1.1.:
Promover actitudes non sexistas entre a poboación infantil e a moci-
dade do Concello de Coirós.

M.1.2.1. Realización de talleres de coeducación e corresponsabilidade nas 
Escolas Infantís do Concello de Coirós.

M.1.2.2. Programación de proxectos de sensibilización en igualdade entre 
mulleres e homes para a mocidade do Concello de Coirós.

M.1.2.3. Introdución de contidos transversais en igualdade en aquelas acti-
vidades do Concello dirixida a nenas/os e mozos/as.

M.1.2.4. Realización de programas de sensibilización en colaboración coa 
Biblioteca Municipal: contacontos para a igualdade, talleres de elaboración 
de contos e poesía.
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OBXECTIVO ESPECÍFICO O.2.1.2. :
Formar e sensibilizar ás familias e os axentes socializadores en materia de 
coeducación.

M.1.2.5. Realización de xornadas de educación para a igualdade dirixidas a 
nais e pais do Concello de Coirós.

M.1.2.6. Colaboración coas AMPAS para a introdución da perspectiva de 
xénero nas súas actividades.

M.1.2.7. Oferta de actividades de ocio familiar orientadas á ruptura de este-
reotipos sexistas.
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MEDIDAS: MEDIDAS: 

III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

OBXECTIVO ESPECÍFICO O.2.2.1. :

Potenciar a creación artística e cultural das mulleres do Concello de Coirós.

M.1.2.8. Favorecer a participación das mulleres nas distintas actividades 
culturais e artísticas organizadas polo Concello (bordado, manualidades, 
coro, memoria etc ...)

M.1.2.9. Visibilizar as obras culturais e artísticas realizadas por mulleres do 
Concello de Coirós mediante exposicións.

M.1.2.10. Establecemento na Biblioteca municipal dun espazo no que se 
centralicen as producións literarias, documentos técnicos e bibliografía 
sobre a igualdade de oportunidades  tanto para persoas adultas como 
xuvenil e infantil.
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OBXECTIVO ESPECÍFICO O.2.3.1. :

Potenciar a participación das mulleres do Concello na práctica deportiva.

M.1.2.11. Ofertar ás mulleres actividades deportivas do seu interese dende 
o Concello de Coirós.

M.1.2.12. Potenciar a participación das mulleres de Coirós nas distintas dis-
ciplinas deportivas, especialmente naquelas con menor índice de particia-
pación feminina.

M.1.2.13. Incentivar a creación e consolidación de agrupacións deportivas 
femininas.

45



                                                                                                       
III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

AREA 3: formacion, emprego e conciliacion da vida persoal, familiar e laboral
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area3
Formación, Emprego e 
Conciliación da vida persoal, 
familiar e laboral
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III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 

  

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

AREA 3: formacion, emprego e conciliacion da vida persoal, familiar e laboral

A inserción laboral da muller é peza clave no proceso de busca da igualdade 
de oportunidades entre mulleres e homes, polo que é preciso asumir institu-
cionalmente o desenvolvemento dunha política de formación ocupacional 
e emprego para a muller, tendente a eliminar as dificultades específicas que 
ten a poboación feminina para acceder ao traballo. 

Por outra banda, as mulleres encontran unha serie de obstáculos á hora de 
facer compatible a vida laboral, persoal e familiar, non obstante asumen 
como responsabilidade feminina a que debe ser unha corresponsabilidade
feminina e masculina 

A igualdade de oportunidades no mercado de traballo e a corresponsabili-
dade para conciliar a vida laboral e a vida familiar son os retos de homes e 
mulleres para camiñar cara a unha sociedade máis igualitaria onde o máis 
importante sexa a vida das persoas. 

ÁREA 3: FORMACIÓN ,EMPREGO E CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL
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OBXECTIVOS XERAIS:

O.3.1.FOMENTAR Á INCLUSIÓN LABORAL DAS MULLERES EN IGUALDADE DE 
OPORTUNIDADES

O.3.2. INCIDIR NA FORMACIÓN DAS MULLERES PARA MELLORAR A SÚA CAPACI-
TACIÓN PROFESIONAL

O.3.3. FAVORECER E IMPULSAR A CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, FAMILIAR E 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS :

O.3.1.1. Promover a incorporación, permanencia e promoción das mulleres no merca-
do laboral.
O.3.1.2.  Incentivar a actividade emprendedora por parte das mulleres.
O.3.2.1. Facilitar o acceso das mulleres a programas de formación para o emprego.
O.3.2.2.  Mellorar as competencias persoas e sociais das mulleres para a inserción 
laboral.
O.3.3.1.  Promover a corresponsabilidade de mulleres e homes no traballo doméstico 
e coidado de persoas dependentes.
O.3.3.2. Establecer medidas complementarias e/ou de apoio que faciliten a incorpo-
ración das mulleres do Concello ao mundo laboral.
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MEDIDAS: MEDIDAS: 

III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.1.1.:
Promover a incorporación, permanencia e promoción das mulleres no 
mercado laboral.

M.3.1. Continuar a celebrar actos de commemoración o día 8 de marzo en 
relación coa sensibilización en materia de igualdade no emprego mediante 
a realización dunha obra de teatro infantil sobre igualdade.

M.3.2. Desenvolvemento de Programas específicos para a inserción laboral.

M.3.3. Introdución da perspectiva de xénero nas accións de
información e orientación laboral no Concello de Coirós.

M.3.4. Desenvolvemento de xornadas informativas sobre os dereitos labo-
rais que asisten ás mulleres do Concello.

AREA 3: formacion, emprego e conciliacion da vida persoal, familiar e laboral
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.1.2.:

Incentivar a actividade emprendedora por parte das mulleres.

M.3.5. Realización de seminarios sobre creación de empresas, cooperativis-
mo e emprendemento.

M.3.6. Asesoramento individualizado a mulleres para a creación de empre-
sas.

M.3.7. Deseño de actividades nos que se visibilice a aquelas mulleres que 
teñen posto en marcha iniciativas emprendedoras.
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MEDIDAS: MEDIDAS: 

III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.1.1.:
Facilitar o acceso das mulleres a programas de formación para o emprego.

M.3.8. Darlle prioridade ás mulleres nas accións formativas do Concello de 
Coirós para a inserción laboral, especialmente ás que se atopen en situa-
ción de risco de exclusión social.

M.3.9. Continuidade na programación anual de accións formativas para o 
emprego realizadas dende o Centro de Información á Muller.

M.3.10. Realizar un estudo das profesións actualmente mais demandadas 
de cara a adecuar a oferta formativa á demanda do mercado laboral.

AREA 3: formacion, emprego e conciliacion da vida persoal, familiar e laboral
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.2.2.:
Mellorar as competencias persoas e sociais das mulleres para a inserción 
laboral.

M.3.11. Realización de xornadas formativas para o adestramento en técni-
cas de busca de emprego.

M.3.12. Programación de seminarios de manexo de ferramentas informáti-
cas e internet.

M.3.13. Oferta de actividades de mellora de habilidades sociais e persoais 
para a inserción laboral.
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MEDIDAS: MEDIDAS: 

III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

OBXECTIVO ESPECÍFICO O.3.3.1. :
Promover a corresponsabilidade de mulleres e homes no traballo domésti-
co e coidado de persoas dependentes.

M.3.14. Realización de talleres sobre tarefas domésticas e corresponsabili-
dade dirixidas á mocidade e a poboación adulta do Concello.

M.3.15. Deseño de programas de sensibilización nos centros escolares do 
Concello que fomenten la Igualdade de Oportunidades e a valorización do 
traballo doméstico e a autonomía persoal.

M.3.16. Realización dunha campaña informativa dirixida ao empresariado 
do Concello sobre dereitos en materia de conciliación e vantaxas destas 
medidas para a empresa.

AREA 3: formacion, emprego e conciliacion da vida persoal, familiar e laboral
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.3.2.:
Establecer medidas complementarias e/ou de apoio que faciliten a incor-
poración das mulleres do Concello ao mundo laboral.

M.3.17. Desenvolvemento de accións de conciliación da vida persoal e 
laboral en periódo non lectivo a través do Programa Concilia Coirós con 
continuidade dende hai tres anos.

M.3.18. Continuidade ao traballo en contidos transversais en materia de 
igualdade cos nenos e nenas participantes no Programa Concilia Coirós.

M.3.19. Continuidade na concesión de axudas municipais por nacemento 
de fillo/a.

M.3.20. Difusión de información sobre dereitos de conciliación da vida per-
soal, familiar e laboral á poboación do Concello de Coirós.
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III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

AREA 4: benestar social e saude
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area

Benestar Social e 
Saúde

4
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 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

ÁREA 4: BENESTAR SOCIAL E SAÚDE

AREA 4: benestar social e saude

As mulleres son especialmente vulnerables ás situacións de pobreza e 
exclusión social: familias monoparentais, viuvez, minusvalidez, prostitución, 
inmigrantes sen recursos, minorías étnicas, etc. agravándose a súa situación 
polo feito de ser mulleres e ademais pertencer a un colectivo sensible de 
discriminación.

Por outra banda no relativo a saúde, entendemos que a saúde das mulleres 
inclúe o seu benestar emocional, social, psíquico e físico e está determinado 
polo contexto social e económico, así como polas súas características biolóxi-
cas, contando pois con especificidades propias do sexo, tanto biolóxico como 
en aspectos psicolóxicos e sociais que as fan especialmente vulnerables a 
determinadas patoloxías que debemos atender con medidas concretas.
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OBXECTIVOS XERAIS:

O.4.1.  PREVIR E ATENDER ÁS MULLERES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL.

O.4.2. CONTRIBUÍR Á MELLORA DA SAÚDE DAS MULLERES ATENDENDO 
ÁS SÚAS NECESIDADES ESPECÍFICAS.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS :

O.4.1.1.  Adecuar os recursos destinados ás persoas en situación de risco e/ou 
exclusión social dende unha perspectiva de xénero.

O.4.1.2. Previr e actuar contra as manifestacións de pobrezo e exclusión social 
que afectan en maior medida ás mulleres.

O.4.2.1. Favorecer a mellora da saúde das mulleres durante todo o seu ciclo 
vital, atendendo á diversidade psicosocial e cultural.

O.4.2.2. Intervir sobre aqueles estereotipos de xénero que fomentan hábitos 
non saudables entre as mulleres.
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MEDIDAS: MEDIDAS: 

III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

OBXECTIVO ESPECÍFICO O.4.1.1.  :
Adecuar os recursos destinados ás persoas en situación de risco e/ou exclu-
sión social dende unha perspectiva de xénero.

M.4.1. Elaboración dunga guía de recursos sociais con información directa 
para as mulleres, especialmente ás maiores de 65 anos.

AREA 4: benestar social e saude
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OBXECTIVO ESPECÍFICO O.4.1.2. :
Previr e actuar contra as manifestacións de pobreza e exclusión social que 
afectan en maior medida ás mulleres.

M.4.2. Priorización no sistema de prestacións sociais municipais de acceso 
aos recursos a mulleres con necesidades específicas (familias monomaren-
tais, discapacidade, inmigrantes...)

M.4.3. Coordinación entre o CIM e o Departamento de Servizos Sociais para 
unha atención integral ás mulleres en risco de exclusión social.
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MEDIDAS: MEDIDAS: 

III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

OBXECTIVO ESPECÍFICO O.4.2.1. :
Favorecer a mellora da saúde das mulleres durante todo o seu ciclo vital, 
atendendo á diversidade psicosocial e cultural.

M.4.4. Impartición de talleres e charlas sobre os diferentes ciclos vitais das 
mulleres e as patoloxías que as afectan principalmente.

M.4.5. Programación de actividades de promoción da saúde.

M.4.6. Atender ás necesidades e demandas de atención e apoio psicolóxico 
das mulleres do Concello.

M.4.7. Dar continuidade á actividade “Quérome Moito” de risoterapia inci-
dindo na mellora da autoestima das mulleres de Coirós.

AREA 4: benestar social e saude
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OBXECTIVO ESPECÍFICO O.4.2.2. :
Intervir sobre aqueles estereotipos de xénero que fomentan hábitos non 
saudables entre as mulleres.

M.4.8. Empregar nos medios de difusión municipal materiais que propor-
cionen unha imaxe saudable da muller.

M.4.9. Realización de talleres de hábitos saudables e educación afectivo-
sexual entre a poboación moza e infantil do Concello.
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III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

AREA 5: violencia de xenero
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area

Violencia de 
xénero

5
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 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

ÁREA 5: VIOLENCIA DE XÉNERO

AREA 5: violencia de xenero

A Violencia de Xénero é o fenómeno máis extremo da desigualdade estru-
tural que aínda existe entre mulleres e homes na nosa sociedade. Non é un 
problema individual ou privado, senón social e é preciso que a sociedade e 
as institucións interveñan. 

Tampouco é un problema puntual e actual, senón unha manifestación 
derivada das relacións de poder que historicamente e ata a actualidade 
situaron aos homes nunha posición de superioridade cara ás mulleres. 

Por iso, o tratamento do problema require un enfoque integral e a adop-
ción de medidas capaces de modificar as relacións entre mulleres e homes, 
implicando a un número cada vez maior de axentes e colectivos sociais.

Así, o CIM de Coirós establécese como referente de actuación nesta mate-
ria tanto para a poboación do propio Concello como para os limítrofes de 
Betanzos, Aranga e Oza-Cesuras.
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OBXECTIVOS XERAIS:

O.5.1. PROMOVER NA POBOACIÓN ACTITUDES DE CONDENA EN RELA-
CIÓN COS COMPORTAMENTOS VIOLENTOS CONTRA AS MULLERES.

O.5.2. OFRECER E GARANTIR A ATENCIÓN ÁS MULLERES VÍTIMAS DE 
VIOLENCIA DE XÉNERO DO CONCELLO DE COIRÓS

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS :

O.5.1.1. Sensibilizar á poboación do Concello contra a Violencia de Xénero.

O.5.1.2. Formar e informar ás mulleres de cara a previr situacións de risco por 
violencia de xénero.

O.5.2.1.  Continuar e mellorar o sistema de atención a mulleres vítimas de 
violencia de xénero no Concello de Coirós, Betanzos, Aranga e Oza-Cesuras.
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MEDIDAS: MEDIDAS: 

III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

OBXECTIVO ESPECÍFICO O.5.1.1. :

Sensibilizar á poboación do Concello contra a Violencia de Xénero.

M.5.1. Realización de proxectos de sensibilización para a igualdade nas 
Escolas Infantís do Concello de Coirós.

M.5.2. Difusión de campañas de sensibilización á poboación ofertadas por 
outras administración públicas e entidades sociais.

M.5.3. Continuación cos actos de conmemoración do 25 de novembro 
contra a Violencia de Xénero con lazos lilas no edificio de usos múltiples, así 
como concurso de carteis con categorias infantil e xuvenil.

AREA 5: violencia de xenero
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OBXECTIVO ESPECÍFICO O.5.1.2.:
 Formar e informar ás mulleres de cara a previr situacións de risco por vio-
lencia de xénero.

M.5.4. Realización de talleres de promoción persoal para a prevención e 
tratamento de factores psicosociais que incidan na vulnerabilidade das 
mulleres de Coirós e concellos limítrofes.

M.5.5. Programación de cursos de defensa persoal.
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III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

MEDIDAS: 

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

OBXECTIVO ESPECÍFICO O.5.2.1.  :
Continuar e mellorar o sistema de atención a mulleres vítimas de violencia 
de xénero no Concello de Coirós e limítrofes (Betanzos, Aranga e Oza-Cesu-
ras)

M.5.6. Informar ás mulleres dos recursos existentes para a atención á pro-
blemática da violencia de xénero.

M.5.7. Prestación de atención xurídica, social e psicolóxica ás mulleres víti-
mas de violencia de xénero.

M.5.8. Avaliación e mellora do protocolo de coordinación municipal para a 
atención ás mulleres que sofren malos tratos (PAI).

M.5.9. Dar continuidade ao servizo de Teleasistencia Móbil dende o CIM de 
Coirós.

AREA 5: violencia de xenero
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area

Cooperación e 
participación social

6
71



III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 

  

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

ÁREA 6: COOPERACIÓN E PARTICIPACIÓN SOCIAL

AREA 6: cooperacion e participacion social

O esforzo das mulleres por incorporarse a todos os ámbitos da vida social 
constitúe en si mesmo un factor de cambio. 

O papel que historicamente xogaron e xogan as asociacións, os grupos de 
mulleres e as áreas de muller de colectivos mixtos na concienciación da so-
ciedade e na loita pola igualdade de oportunidades foi e é básico. 

Por esta razón unha constante no traballo das políticas de igualdade é a 
promoción do tecido asociativo das mulleres, a través da animación á cons-
titución de novas asociacións e da dinamización e apoio das actividades das 
xa existentes, colaborando estreitamente con estas.
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OBXECTIVO XERAL:

O.6.1. FAVORECER O EMPODERAMENTO E A PARTICIPACIÓN SOCIAL DAS 
MULLERES.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS :

O.6.1.1. Promover a plena participación das mulleres do Concello de Coirós 
na vida pública.

O.6.1.2. Favorecer o movemento asociativo a prol da igualdade de oportuni-
dades entre mulleres e homes no Concello de Coirós.
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MEDIDAS: MEDIDAS: 

III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

OBXECTIVO ESPECÍFICO O.6.1.1. :
Promover a plena participación das mulleres do Concello de Coirós na vida 
pública.

M.6.1. Organización de xornadas e actividades para dar visibilidade a mu-
lleres do Concello de Coirós cunha actividade relevante.

M.6.2. Realización de talleres sobre habilidades de liderazgo, xestión e 
toma de decisións.

AREA 6: cooperacion e participacion social

74

OBXECTIVO ESPECÍFICO O.6.1.2.:
 Favorecer o movemento asociativo a prol da igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes no Concello de Coirós.

M.6.3. Organización de xornadas de información para a promoción do aso-
ciacionismo e mellora da xestión das asociacións xa existentes.

M.6.4. Apoio e asesoramento técnico ás asociacións de mulleres do Conce-
llo de Coirós.

M.6.5. Colaboración na difusión das actividades realizadas dende as entida-
des sociais do Concello.
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III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

  

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

implementacion, seguimento e avaliacion
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Sensibilización contra a violencia de xénero

Programas de conciliación 3. Implementación, 
seguimento e avaliación
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III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 

  

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

 
O III Plan de Igualdade de Oportu-
nidades entre Mulleres e Homes do 
Concello de Coirós terá o seguinte 
período de vixencia:
Anos 2014 a 2020.

Tendo en conta que a duración do 
Plan é de seis anos, os obxectivos e 
as accións se concretarán en ac-
tuacións que se desenvolverán nos 
Programas Anuais.

 

IMPLEMENTACIÓN  DO PLAN :

implementacion, seguimento e avaliacion

Estes programas anuais reflectirán o 
compromiso de cada un dos Depar-
tamentos Municipais para cada ano 
priorizando obxectivos e accións, 
deseñando actuacións, asignando
recursos, establecendo prazos de 
execución e definindo indicadores 
de seguimento.

Esta programación de carácter anual 
permitirá adecuar os obxectivos do 
Plan á realidade  e necesidades que 
poidan xurdir neste período de im-
plementación adecuando os axustes 
precisos á planificación exposta.
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O proceso de seguimento e avalia-
ción de calquera plan é sempre un 
exercicio necesario -de análise e
reflexión-, no cal a participación se 
fai imprescindible, xa que as diferen-
tes perspectivas son sen dúbida
moi enriquecedoras.

O seguimento do III Plan Municipal 
de Igualdade de Oportunidades 
entre Mulleres e Homes  do Concello 
de Coirós será responsabilidade do 
Centro de Información á  Muller.

A finalidade do seguimento é dobre: 
por un lado, trátase de valorar que 
proxectos ou medidas están
funcionando e por que; por outro 
lado, inténtase descubrir que pro-
gramas ou proxectos non se están a 

aplicar,ou estanse a aplicar de forma 
non correcta, co propósito de mello-
rar a súa posta en marcha.

Todo Plan necesita ser avaliado, xa 
que deste modo se pode coñecer a 
súa incidencia, a repercusión dos
obxectivos previstos e o grao de 
desenvolvemento das medidas 
programadas. 

O sistema de avaliación do II Plan 
Municipal de Igualdade de Opor-
tunidades entre Mulleres e Homes 
do Concello de Coirós está pensado 
para obter información durante todo 
o seu proceso de desenvolvemento 
e unha valoración final ao seu termo.

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN:
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III PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE COIROS

 

  

 SOCIEDADE EN CRECEMENTO
CONCELLO DE COIRÓS

O método a empregar para o segui-
mento e avaliación baséase no uso 
de instrumentos de recollida de in-
formación para cada medida imple-
mentada que conterá como mínimo 
os seguintes indicadores:

1. Organismo/ Entidade responsable.
2. Área de actuación
3. Obxectivo xeral e específico.
4. Denominación da actividade.
6. Poboación destinataria.
7. Número e características da po-
boación beneficiaria.
8. Entidades/ departamentos impli-
cados.
9. Valoración da medida:

9.1.Valoración cuantitativa

9.2. Valoración cualitativa:

    Avaliación do persoal.
    Avaliación do material.
    Avaliación da metodoloxía empre   
    gada.

implementacion, seguimento e avaliacion
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Centro de Información á Muller do 
Concello de Coirós (CIM):

Coirós de Arriba, 55 A - 15316
Teléfono: 981 776 296
Fax: 981 776 298
E- mail: cim@coiros.es

Casa do Concello:  981 796 414

Departamento de Servizos Sociais: 
981 776 295

Oficina de Información Xuvenil 
(OMIX): 981 796 088

Centro de Saúde: 981 796 333

Xulgado de Paz: 981 796 416

Garda Civil de Betanzos: 981 770 053

Garda Civil EMUME (Equipo da 
Muller-Menor): 062

Servizo de Información e Asesora-
mento a mulleres vítimas de violen-
cia de xénero: 016

Teléfono da Muller 24 horas (perma-
nente e gratuito): 900 400 273

PÁXINAS WEB:

www.coiros.es
www.igualdade.xunta.es
www.igualdadebenestar.org
www.xuventude.net
www.msssi.gob.es

RECURSOS DE INTERESE:
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