- EN OUTUBRO Conmemoramos dende a perspectiva de xénero :
Día Internacional da Nena e a Muller Rural no CMUS.#EnClaveCoeducativaDeIgualdadedeXénero
- Coeducamos a violencia de xénero:
Materiais informativos para as nais e pais que lles axuden a detectar a violencia de xénero da que
poden ser vítimas ou agresoras/es as súas fillas ou fillos adolescentes: Mensaxes das familias
ás/aos súas/seus fillas/os:
Toma algunhas precaucións con persoas que coñezas pouco:
+Non desconfíes de todo o que se acerque a ti para coñecerte, nin renuncies a
relacionarte cos demáis, pero toman algunhas precaucións.
+Permanece en compañía das persoas coas que ías e non abandoes o lugar onde vos
tedes coñecido.
+Evita as situacións de soidade nos primeiros encontros.
+Di NON ante calquera suxerencia de quedarvos a solas se a persoa resúltache estrana
ou sospeitosa.
“Prevención y sensibilización contra la violencia sexual. Detecta y actúa. Conoce. Guía de
prevención contra la violencia sexual”

- Unha referente en Igualdade de Xénero da cidade: Emilia
Pardo Bazán
“ Coñeces as aportacións ao feminismo da escritora Emilia
Pardo Bazán? Grazas á colaboración de Manuel González
Prieto, guía da Casa-Museo da autora, temos recopilado
neste artigo 10 textos da súa prolífica obra nos que aborda
temas tan actuais como o matrimonio entre mulleres, a
violencia machista, a educación feminina e incluso o uso da
linguaxe de xénero.
2. Referiuse nestes termos ao acoso sexual na rúa,
afirmando a existencia dun machismo estructural:
‘Elas eran mulleres, seres humáns, que transitan por unha
rúa e que teñen pleno, absoluto dereito a non ser
molestadas, a cruzar como os demáis transeúntes,
libremente e tranquilamente. A barbarie primitiva, intacta
no que se refiere á muller, é a única causa de ese “ acosón”
(acosador) feroz, inhumán, que todos os diarios reproban en
termos de enerxía; pero ningún dase de conta da orixe de
semellante fenómeno, do espíritu xeral ao que respón”.’
(“10 textos feministas de Emilia Pardo Bazán”)
-A igualdade de xénero no marco de convivencia:
EIXE 1: Afondar no modelo de coeducación e introducir a
perspectiva de xénero nas dinámicas educativas. Obxectivos:
1.1.Garantir a integración transversal da incorporación da
perspectiva de xénero e do principio de igualdade de
oportunidades na documentación organizativa dos centros
educativos.
1.2. Facilitar o desenvolvemento do traballo en rede e visibilizar
as boas prácticas coeducativas dos centros de ensino,
especialmente
no que se refire á conciliación e á corresponsabilidade.
1.3. Fomentar a elaboración, elección e uso de materiais
didácticos inclusivos
e coeducativos
1.4. Intensificar a formación do profesorado para o tratamento
da diversidade afectiva e sexual no ámbito educativo.
1.5. Promover a participación e implicación das familias no
traballo coeducativo.
(I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de
Galicia 2016-2020)

- Actividade Coeducativa para Alumnado, Familias e Comunidade
Escolar en xeral, conectada aos centros educativos da cidade.
Realización de Símbolos da Nonviolencia e a Paz en Centros
Educativos dentro da 2ª Marcha Mundial pola Paz e
Nonviolencia (- A Coruña),
World March for Peace and Nonviolence.
O día 9 de outubro ás 19 h diante da biblioteca do centro invitámoste a
sumarte á realización do Símbolo pola Paz e Nonviolencia e lectura do compromiso
ético, alumnado e comunidade escolar en xeral, dentro do marco de actividades pórtico
da 2ª Marcha Mundial pola Paz e a Nonviolencia (https:// theworldmarch.
org/manifesto/). Deste xeito, o Conservatorio Profesional da Coruña súmase cos
centros educativos da cidade de todos os rangos de idade, á campaña de “Símbolos
Humanos da Paz e Nonviolencia” (https://theworldmarch.org/destacadas-en-marchasegundo/#more-27505 ), entre o 21 de setembro ata e 11 de outubro, co apoio das
Concellarías de Educación e Deportes do Concello de A Coruña.
O 2 de outubro dá comezo a 2ª Marcha Mundial pola Paz e a Nonviolencia
(https:// theworldmarch. org/manifesto/). Un equipo base percorrerá o planeta e
simultaneamente en miles de cidades de todo o mundo realizaranse unha gran
diversidade de actividades co obxectivo de xerar conciencia sobre a Paz e a Noviolencia.
As guerras, as armas nucleares, a fame, a discriminación de todo tipo, o cambio
climático, etc. serán temas centrais desta marcha. O pasado 1 de abril o Concello de A
Coruña (entre outros concellos) adhiriuse á Marcha Mundial pola Paz e Nonviolencia e
declarou o 2 de outubro Día da Nonviolencia Activa na cidade.
O sentido que ten esta acción é poder concienciar desde a máis tenra
infancia, a adolescencia e a idade adulta na Paz e a Nonviolencia. Anímase a que
conxuntamente se poida ler un Compromiso Ético que dea sentido e profundidade á
devandita actividade, publicado en : https://theworldmarch.org/compromiso-etico/.
Cada centro educativo da cidade pode elixir o momento oportuno de levala a cabo
entre o 21 de setembro e o 11 de outubro.
Como parte da actividade pódese espallar a outros centros educativos,
espazos e comunidades. Pódese tamén remitir tamén a coruna@theworldmarch.org
unha fotografía xeral, na medida do posible “tirada” desde o alto para que poida verse
o símbolo, e un pequeno vídeo ca seguinte información de contacto:
- Nome completo do centro
- Dirección postal completa
- Persoa de contacto, teléfono e email (non aparecerán na web, nin en ningún outro
lugar, son só para poñernos en contacto)
- As fotos de entre 1 e 2 megabites e ligazón ao vídeo, se fose o caso.
En https://theworldmarch.org/simbolos-humanos/, pódese ver imaxes de
Símbolos Humanos pola Paz e a Nonviolencia en diferentes cidades do mundo.
Agardamos os vosos símbolos pola Paz e Nonviolencia !
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