- EN ABRIL conmemoramos dende a perspectiva de xénero :
Día Mundial da Saúde, Día Internacional contra a Escravitude Infantil, Día Internacional da
Nai Terra, Día Internacional do Jazz 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: A violencia contra as mulleres estase a transformar
nos últimos anos, e estase acentuando o lado negativo do uso das novas tecnoloxías da
información e da comunicación.
➢ VIOLENCIA VERBAL (insultos, desprezos, etc.) en redes sociais, chats, blogs, email,
webs, etc., e escalada dun enfrontamento online da violencia física real. Ameazas,
coaccións e outros ciberdelitos semellantes, efectuados online, SMS ou mensaxería
rápida.
➢ ACCESO ILEGAL A PERFÍS en redes sociais para humillar ou para realizar algunha outra
acción contra a muller calificable como violencia e outros tipos de violacións da
privacidade en relación coas TIC (uso de dispositivos de espionaxe como cámaras ocultas,
spyware, keyloggers, GPS, etc.)
“Prevención y sensibilización contra la violencia sexual. Detecta y actúa. Conoce. Guía de
prevención contra la violencia sexual”
- Actividades Coeducativas para Alumnado, Familias e Comunidade Escolar en xeral, de abril.
Recordamos que co galo do 8 marzo, celebramos o Concerto Mulleres compositoras o
domingo 8 de marzo de 2020 ás 12 h no Auditorio do Conservatorio do CMUS
Profesional da Coruña a cargo de alumnas e alumnos do centro. Este foi o programa
do concerto que tivo lugar:

- 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.
9. A linguaxe inclusiva ou linguaxe de xénero: Con motivo do seu
nombramento como Conselleira de Instrución Pública o 11 de xullo
de 1910: "O cronista ou a cronista (chamarlle como gustedes) ten
sido estes días nomeado ou nomeada Conselleiro ou Conselleira de
Instrución pública”.
(“10 textos feministas de Emilia Pardo Bazán”)
-A igualdade de xénero no marco de convivencia:
Artigo 24. Integración do principio de igualdade na política de
educación.
1. As administracións educativas garantirán un igual dereito á
educación de mulleres e homes a través da integración activa, nos
obxectivos e nas actuacións educativas, do principio de igualdade
de trato, evitando que, por comportamentos sexistas ou polos
estereotipos sociais asociados, se produzan desigualdades entre
mulleres e homes.
2. As administracións educativas, no ámbito das súas respectivas
competencias, desenvolverán, con tal finalidade, as seguintes
actuacións:
A. A atención especial nos currículos e en todas as etapas
educativas ao principio de igualdade entre mulleres e homes.
B. A eliminación e o rexeitamento dos comportamentos e contidos
sexistas e estereotipos que supoñan discriminación entre mulleres
e homes, con especial consideración a iso nos libros de texto e
materiais educativos.
C. A integración do estudo e aplicación do principio de igualdade
nos cursos e programas para a formación inicial e permanente do
profesorado.
D., E., F.
(I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos

PROGRAMA
Trío…………………………………………………………………..………………….……Margarita Viso (1957)
Marcha ……………………………………………………………………………..……….Margarita Viso (1957)
March of the women ……………………………………………………………Ethel Smyth (1858-1944)
en trans. de Carmen Ruiz
Sechs lieder, op. 23, nº 2……………………………………………......Clara Schumann(1819-1896)
en arr. de Carmen Ruiz
Cuarteto nº 1 en Mi b Maior………..…Maddalena Laura Lombardini Sirmen (1945-1818)
I.
Andante ma con un poco di molto
II.
Allegretto
Romanza nº 3, op. 22…………………………………………………...….Clara Schumann (1819-1896)
Concertino…………………………………………………………………..….Cécile Chaminade (1857-1944)
Doppler effect……………………………………………………………………….……Adrianne Albert (1941)
Three variations on “Cat in the snow”……………………….……….……………Carol Barrat (1945)
All in a day’s work……………………………………….…………………..….Pamela Wedgwood (1947)
en arr. de Carmen Ruiz
Bingham Market Charter 1324…………………..………….……………..Christine Snowdin (1955)
La bella durmiente………………………………………………….………………..María Mendoza (1975)
Vento, ventiño do norte……………………………….…………………………….Margarita Viso (1957)
En formacións instrumentais de trío de dos trompas e fagot, dúos de trompa e piano, cuarteto
de corda, dúos de óboe e piano, frauta e piano, clarinete e piano, violín e viola,
violín e harpa, e corno inglés e clarinete
Coa especial asistencia da Compositora e Antigua Profesora Margarita Viso
Co alumnado e profesorado participante/colaborador na preparación:
Antía Molinelli, Irene Armada, Luis Riccobene, Rita Andrade, Sofía Kramar, Patricia Candame,
Estela Fociños, Aurora Berná, Inés Vázquez, Miguel Iglesias, Martina Muñiz, Alba Pombo,
Irene López, Antía Ferreiro, Xurxo Ferreiro, Milkias Casas, Noemí Seoane, Simón Gallego,
Clara Berná e Inés Naya;
Antigua Profesora Margarita Viso, Profesora Carmen Ruiz, Profesora Nuria Díaz,
Profesor Juan A. Almarza, Profesor Nilo J. García, Profesor Lluís Domínguez,
Profesor Emilio Ubach e Equipa Directiva

Actividade pola Igualdade de Xénero promovida
pola Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia:

*Elaborado por Carmen Ruiz. Fontes e +info de cada apartado
no Panel Coeducativo correspondinte de abril na nosa web
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