
MULLER ESCRÍBESE CON «I» DEMULLER ESCRÍBESE CON «I» DE 
IGUALDADE

PROPOSTA DAS ESCOLAS GALEGAS



PARTICIPANPARTICIPAN

IES «LUÍS SEOANE»

IES «PEDRA DA AUGA»

IES «PAZO DA MERCÉ»

«Un país sen educación, sen cultura e sen lingua non é un país»



MULLERES E HOMES LIBRES E IGUAISMULLERES E HOMES LIBRES E IGUAIS

Na nosa sociedade iniciouse un procesoNa nosa sociedade iniciouse un proceso 
de retroceso en materia de igualdade
que é necesario frear e ao tempo q p
defender as conquistas logradas e 
recuperar a senda dunha sociedade
equitativa, libre e xusta, onde mulleres 
e homes compartan o espazo público e 
o espazo privadoo espazo privado.



MULLERES E HOMES LIBRES E IGUAISMULLERES E HOMES LIBRES E IGUAIS
A certeza de que a Violencia de 
é úXénero en todas as súas
manifestacións, como problema de 
primeira magnitude no noso paísprimeira magnitude no noso país, 
aliméntase da persistencia de 
ideas, actitudes, comportamentosp
e relacións contaminadas polo 
machismo e o sexismo, 
i i i d d idinteriorizados e reproducidos 
moitas veces de forma 
inconsciente especialmente polainconsciente, especialmente pola
nosa mocidade, levounos a 
embarcarnos nun ambicioso 
proxecto de sensibilización e 
prevención.



TRABALLAMOS XUNTAS PARA:TRABALLAMOS XUNTAS PARA:

Pór en valor a pertenza á Rede de Escolas Asociadas da UNESCOPór en valor a pertenza á Rede de Escolas Asociadas da UNESCO.

Reforzar o traballo cooperativo coas outras escolas. 



OBXECTIVO XERALOBXECTIVO XERAL 
Recoñecer que a igualdade é imprescindible para obter oRecoñecer que a igualdade é imprescindible para obter o 
benestar dos pobos xa que sen a plena participación das 
mulleres non se pode acadar.



OBXECTIVOS ESPECÍFICOSOBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Reflexionar sobre o pasado, recordando as mulleres que ao longo da historia p , q g
se rebelaron contra un destino inxusto, loitando polos seus dereitos e 
contribuíndo ao desenvolvemento da humanidade.

Revisar estereotipos, pensar novos modelos de ser muller e de ser home.
Reforzar as relacións de xénero desde o respecto, a corresponsabilidade e o 
recoñecemento mutuorecoñecemento mutuo.

Aprender que a igualdade nos beneficia a todas e todos, poñendo en valor 
ó úbli ó é á bi f ili lnon só o espazo público senón tamén o ámbito familiar e persoal.

Analizar os diferentes comportamentos de homes e mulleres no ámbito do 
consumo.



OBXECTIVOS ESPECÍFICOSOBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Aprender a atopar un equilibrio entre a vida laboral, privada, social e persoal.

Impulsar a corresponsabilidade nas tarefas domésticas.

Promover o uso dunha linguaxe inclusiva e non sexista.



COMPETENCIAS TRABALLADASCOMPETENCIAS TRABALLADAS

C t i i ióCompetencia en comunicación 
lingüística.

Tratamento da información e 
competencia dixital.

Competencia social e cidadá.

Competencia cultural e artística.p

Competencia para aprender a 
aprenderaprender.

Autonomía e iniciativa persoal.



NIVEIS PARTICIPANTESNIVEIS PARTICIPANTES

1º a 4º de ESO

1º e 2º BACHARELATO

1º e 2º de PCPI

PLAMBE 

TITORÍAS DE ESO



METODOLOXÍAMETODOLOXÍA
Será en todo momento unha metodoloxía activa, socio‐afectiva, baseada no , ,
traballo cooperativo en equipos interdisciplinares e en comunidades de 
aprendizaxe, nos que participarán estudantes de diferentes niveis educativos 
pero tamén profesoras e profesores de diferentes áreas nais e pais persoalpero tamén, profesoras e profesores de diferentes áreas, nais e pais, persoal
non‐docente, persoas colaboradoras, expertas e expertos no tema da 
igualdade e monitores e monitoras da Concellería de Xuventude e do Concello
de Pontevedra e do Concello de Ponteareasde Pontevedra e do Concello de Ponteareas.



AVALIACIÓNAVALIACIÓN
Avaliación continua, das actividades e procesos,  que levaron a efectuar  as 
adaptacións necesarias.

Desenvólvese en diferentes momentos e en diferentes niveis xa que haiq
cualificacións obxectivables como son:

a) Os resultados dos procesos de investigación.a) Os resultados dos procesos de investigación.
b) A participación nos eventos do centro.
c) As presentación públicas dos resultados
d) A cooperación nos equiposd) A cooperación nos equipos.

E outros que fan referencia a criterios subxectivos, tales como:

a) Os cambios de actitude nos comportamentos diarios.
b) A asunción da igualdade como un valor social e persoal fundamental.



PROGRAMAS ESPECÍFICOSPROGRAMAS ESPECÍFICOS
1:

GALICONS.NET

QUÉROTE + 

2: REDE DE ESCOLAS COOEDUCATIVAS



COORDINACIÓN ENTRE CENTROSCOORDINACIÓN ENTRE CENTROS
Houbo dúas vías diferentes:

a) Contacto a través do mail e dos blog das respectivas escolas, era fácil 
coñecer como ían os proxectoscoñecer como ían os proxectos.

b) A través das reunión do profesorado, coincidindo coas reunión mensuais
das escolas nas que sempre existía un apartado de traballo por proxectosdas escolas nas que sempre existía un apartado de traballo por proxectos.



MULLER ESCRÍBESE CON “I” DEMULLER ESCRÍBESE CON “I” DE 
IGUALDADEIGUALDADE

IES P d d AIES Pedra da Auga



SEXISMO
Ideas

+M
E

MACHISMO
Actitudes

+MA H M
Comportamentos

ÉVIOLENCIA DE XÉNERO 
Inconsciencia?
Ignorancia?

óSensibilización
Prevención



MOTIVACIÓN E SENSIBILIZACIÓNM A N N A N

• Contextualizar…
• Estereotipos e prexuízos…
• Desmontar mitos…
• Empatía coas víctimas…
• Asumir a responsabilidade…
• Postura  activa…



Investigación e debateInvestigación e debate 





QUE PODEMOS FACER NÓS?Q M A N
• Abrimos un debate…
• Recurrimos ás experiencias da nosa contorna• Recurrimos ás experiencias da nosa contorna…
• Tentamos recoñecer, detectar, previr…
• Tratamos de desmontar falsas crenzas, roles, …, ,

… ata definir unha RELACIÓN DE PARELLA SÁ.

INVESTIGACIÓN HOMENAXESOBRADOIROS/
CHARLASCHARLAS

Ao tempo que nos sumamos ao Plan Proxecta de innovación educativa 
da Xunta de Galicia con dúas propostas: GALICONS.NET e QUÉROTE+  



OBRADOIROS E CHARLAS



“VOCES PROHIBIDAS”
O ciberactivismo como arma de 

denuncia nas mans de tres mulleres. 



INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN
TRIPTICO INFORMATIVOTRIPTICO INFORMATIVO 
“Claves contra a violencia de xénero”

Dif diDifundir

•Coñecementos básicos
Estratexias•Estratexias

•Recursos especializados aos que acudir



INVESTIGACIÓN



INVESTIGACIÓN



ANÁLISE de PRÁCTICAS e ESTEREOTIPOS DE
XÉNERO NOS AGASALLOS NAVIDEÑOSXÉNERO NOS AGASALLOS NAVIDEÑOS

Consumismo!
Campañas publicitarias moi agresivas!

Familias do alumnado



DENIPN
30 Xaneiro



DÍA DA MULLER (8 marzo)U (8 a o)
Semana da PRENSA na ESCOLA 

(11-15 MARZO)





ANÁLISE das DESIGUALDADES DE XÉNERO
na PUBLICIDADEna PUBLICIDADE



HOMENAXESH M NA

ÍROSALÍA DE CASTRO
Recital no 150ºaniversario de “Cantares Galegos”



DIA DAS LETRAS GALEGASDIA DAS LETRAS GALEGAS 
“Escritoras galegas ???”



I Edición do Premio “BOAS ACTITUDES” 
IES P d d AIES Pedra da Auga



“SE ME EDUCAS IGUAL,SE ME EDUCAS IGUAL, 
SEREMOS IGUAIS”



1º TRIMESTRE:

1ª ACTIVIDADE1ª ACTIVIDADE: coñecemos a situación mundial e facemos un 

1º TRIMESTRE:

debate para saber de que falamos cando impulsamos a 
igualdade.



3º ACTIVIDADE3º ACTIVIDADE: definimos o concepto de “igualdade” e copiamos a 
proposta de FETE UGT fixemos copias e traballámola en todas asproposta de FETE‐UGT, fixemos copias e traballámola en todas as 
aulas. Queriamos saber se estabamos ou non de acordo.



QUÉROTE +QUÉROTE +

5ª ACTIVIDADE5ª ACTIVIDADE: creáronse grupos cooperativos de investigación 
por niveis e escolléronse os ámbitos de traballopor niveis e escolléronse os ámbitos de traballo

7ª ACTIVIDADE7ª ACTIVIDADE: 25 de Novembro



Preparación das Preparación das conmemoraciónsconmemoracións

IRENA SENDLERIRENA SENDLER

LOLA TOUZA

ANIA HORSZOWSKI

MICHELINE WOLANOWSKI C O O S

DÍA ESCOLAR DA PAZDÍA ESCOLAR DA PAZ



3ª ACTIVIDADE3ª ACTIVIDADE: igual que no primeiro trimestre, organizáronse equipos 
de investigación por niveis.



“SEMANA DA MULLER”



1ª ACTIVIDADE1ª ACTIVIDADE: os equipos de traballo organizáronse de novo.

3ª ACTIVIDADE3ª ACTIVIDADE: O día 24 de abril, 
data de nacemento de Rosalía de

3º TRIMESTRE
data de nacemento de Rosalía de 
Castro, fíxose unha lectura‐
dramatización‐musicalización dedramatización musicalización de 
poemas 

4ª ACTIVIDADE4ª ACTIVIDADE: presentación 
pública dos resultados daspública dos resultados das 
investigacións. Elaboración de 
artigos para a nosa revista A Ponte 
de ferro.



MULLER ESCRÍBESE CON “I” DE 
IGUALDADE



Dignificar o papel das mulleres no mundo e loitar polo 
cumprimento dos Dereitos Humanos e a Carta Mundial 
das Mulleres.



Á violencia contra as mulleres no ámbito laboral

Á desigualdade no ámbito doméstico

Á violencia de xénero



Entre o 40 e o 50 % das mulleres da Unión 
Europea experimentan avances sexuais non 
desexados, contacto físico e outras formas de 

 l  l  d  b llacoso sexual no seu lugar de traballo.



A corresponsabilidade nas tarefas do fogar e no p g
coidado das persoas con falta de autonomía é unha 
mostra do grao de desenvolvemento dunha

i d d  i li isociedade igualitaria.



11 mulleres morreron asasinadas polas súas
ll ll d d d dparellas ou exparellas desde o 1 de xaneiro de 2013.



“Igualdade” significa igualdade nos dereitos e nas
oportunidades con xustiza e equidade.

A Constitución Española de 
1978  no seu artigo 14   1978, no seu artigo 14  , 
proclama a igualdade ante 
a lei, establecendo a a lei, establecendo a 
prohibición de calquera
discriminación por razón de 
sexo.



España está en caída vertixinosa en igualdade  Desde España está en caída vertixinosa en igualdade. Desde 
o último cambio de goberno caimos 14 postos no 
índice global de igualdade de xénero.g g



As mulleres están sendo
barridas dos postos de 
decisión, das comisións, 

ll  ióconsellos e representacións.

Só un 28 % destes postos son Só un 28 % destes postos son 
ocupados por mulleres, por 
debaixo de Mozambique e q
Burundi.



O goberno español pechou ONU 
Muller, aínda que non tiña costes 
económicos o que pon de económicos o que pon de 
manifesto que é unha decisión de 
“carácter ideolóxico.

O significado deste feito é que “a dereita comunica á sociedade
española que a igualdade de xénero non está na axenda política española que a igualdade de xénero non está na axenda política 
do goberno” (Lola Pereira).



O significado simbólico:

O G b  di t i  O Goberno marca distancia co
movemento feminista, indicando 
que as organizacións feministas 
non son as interlocutoras lexítimas
das mulleres.

Coas súas políticas contrarias á 
igualdade entre homes e mulleres 
da satisfacción á igrexa católicada satisfacción á igrexa católica



Esta medida é o comezo, outras virán despois:, p

PROPOSTA l  d  l   o PROPOSTA popular de volver a 
unha lei de aborto de supostos
máis restrictiva ca de 1985.

o LEGALIZACIÓN, polo ministro 
Wert  da segregación de nenas e Wert, da segregación de nenas e 
nenos nas aulas é un golpe a unha
concepción educativa presidida 

l i ld dpola igualdade.



o REXEITAMENTO ideolóxico do PP cara 
á acción afirmativa e ás cuotas para 
que as mulleres accedan a espazos de 
poder e así quebrar o “teito de 
cristal”.c stal .

o DIFICULTADE da dereita española 
para aceptar que o movimento

ífeminista civiliza a política e 
ensancha a democracia coa súa
vindicación política de dereitos.p







IES “PAZO DA MERCÉ”








