
“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






