- Conmemoramos dende a perspectiva de xénero :
Día Internacional da alfabetización, Día Internacional da Democracia, Día Internacional da
Preservación da Capa de Ozono, Día Internacional da Paz no CMUS.
#EnClaveCoeducativaDeIgualdadedeXénero

II Xornada Coeducativa para Familias e Comunidade
Escolar en Novembro: Concerto de alumnado de música de
compositoras.
Participa e solicítanos as partituras !

- 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:
Reacciona ante pequenas situacións de abuso:
# Reacciona sempre á primeira sensación de incomodidade, tocamento
ou acoso.
# Non tes que dar explicacións. Faille ver con claridade que estache a
molestar.
# Reacciona igual cando sexa unha persoa coñecida.
“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 CasaMuseo 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.
1.A finais do s. XIX e inicios do XX, ela xa incluíu nun dos seus artigos o
termo 'mullericidios' (hoxe 'feminicidios'):
“E sen embargo, os anais da criminalidade abundan en mullericidios,
impunes moitas veces por razóns amplas, mellor dito por sofismas que
serven para alentar o crime”. Non ven como proseguen os asasinatos
de mulleres?".”
(“10 textos feministas de Emilia Pardo Bazán”)
-A igualdade de xénero no marco de convivencia:
Para a elaboración deste Plan tivéronse en conta catro principios
inspiradores que sustentan todos e cada un dos eixes de actuación:
• Transversalidade: a igualdade de xénero como un principio
transversal e sempre presente na actividade educativa.
• Sociedade igualitaria: a construción dunha sociedade na que
homes e mulleres sexan iguais empregando a educación como medio para
combater todas as formas de discriminación.
• Obxectivo “violencia 0 nas aulas e na sociedade”: é
imprescindible a sensibilización e a concienciación na comunidade educativa
do problema da violencia de xénero na nosa sociedade e a loita pola súa
total desaparición.
• Inclusión e integración da diversidade. A educación para a
aceptación da diversidade sexual e a integración plena de todas as persoas
na comunidade educativa e na sociedade sen que inflúa a súa opción
afectiva ou sexual.
(I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia
2016-2020

Participade como intérpretes a só ou co voso grupo de música
de cámara ou conxunto no concerto de música de compositoras do 29 de
novembro ! A continuación do concerto teredes a oportunidade de
coñecer a compositoras actuais invitadas á mesa – encontro con elas que
terá lugar. Ademais ao alumnado participante entregarémosvos un lote
de partituras de música de compositoras.
Contactade canto antes coa ANPA “ MI FA SOL ” para conseguir
as partituras antes do 31 de outubro :
Teléfono …………. (ver páxina web da ANPA: http://anpamifasol.org/)
Mail: anpa.cmus.coruna@gmail.com
Fbk: https://www.facebook.com/ANPA-Mifasol-Conservatorioprofesional-de-m%C3%BAsica-da-Coru%C3%B1a-746686625451895/
Buzón da ANPA “ MI FA SOL ” no vestíbulo do conservatorio
Por outra banda, atoparedes centos de partituras de
compositoras das que facer unha escolla para descargar e interpretar no
enlace da Biblioteca IMSLP/Petrucci Music Library:
https://imslp.org/wiki/Category:Female_people. Hai repertorio con
instrumentación variada que podedes presentar en versión orixinal ou
mesmo realizando arranxos para os vosos instrumentos e formacións
instrumentais se gostades.
Tamén podedes participar na elaboración dos programas de
man tanto da Mesa – Encontro con compositoras actuais como do
Concerto de Música de Compositoras e o voso traballo visibilizarase na
web da ANPA dentro desta “ II Xornada Coeducativa para Familias e
Comunidade Escolar: Encontros con compositoras “. Para o primeiro,
poderedes contactar directamente vía mail cas compositoras da mesa
para que poidan achegarvos unha pequena biografía a recoller no
programa. Para o segundo, poderedes elaborar unha pequena síntese de
datos biográficos das compositoras a interpretar no Concerto de Música
de Compositoras.
Deste xeito ademais do principal beneficio que ten para
todas/os as/os alumnas/os que estedes en contacto directo con
compositoras actuais no marco da xornada e a súa música, estaríase a
cumprir a visibilización do traballo das mulleres compositoras referentes
actuais e ao longo da historia, que como en todas as parcelas do
coñecemento, veñen de non telo sido, en relación á produción cultural
dos homes, en cumprimento das leis de Igualdade na visibilización de
mulleres referentes, que é un dos piares da Coeducación en todos os
ámbitos o coñecemento.
*Elaborado por Carmen Ruiz. Fontes e +info de cada apartado
no Panel Coeducativo correspondinte de setembro na nosa web

Actividade pola Igualdade de Xénero promovida
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