
POLA IGUALDADE DE 

- Conmemoramos dende a perspectiva de xénero :
Día Internacional da Nena e a Muller Rural no CMUS.#EnClaveCoeducativaDeIgualdadedeXénero

 I Xornada Coeducativa para Familias e Comunidade Escolar en Outubro: Ponencias 
Formativas 

Como apertura do curso coeducativo, a I Xornada Coeducativa para Familias 
e Comunidade Escolar entorno a Ponencias Formativas, está prevista para o venres 18 
de outubro, ca participación de expertas en Igualdade de Xénero a través da 
Coeducación e máis concretamente na visibilización das mulleres compositoras e 
intérpretes na música.  

A entrada é libre para toda a Comunidade Escolar. 
Lugar: Auditorio 

- 16:00 h : “ Prevención e loita contra a violencia cara ás mulleres polo feito de serlo. 
Atenuantes de diversidade. Sociedade en paz para as mulleres. Sociedade para a 
democracia. Coeducación para a saúde, orde y seguridade públicas en Igualdade de 
Xénero “. Parte do Eixo 1 do Pacto de Estado contra as Violencias de Xénero :  Violencias 
de xénero en relación cas violencias machistas estruturais e diversidade. Ponencia 
impartida pola experta Marian Moreno Llaneza.
 - 17:30 h : “ Prevención, acompañamento e rehabilitación coeducativa das violencias 
afectivo – sexuais. Coeducación para e desenrolo pleno da vida sexual en Igualdade de 
Xénero sen violencias. Erradicación da cosificación e mercadeo dos corpos das mulleres 
como referinte de violencia sexual ”. Parte do Eixo 1 do Pacto de Estado contra as 
Violencias de Xénero: Violencias machistas en relación á violencia machista estrutural 
sexual e reprodutiva coa coeducación afectivo – sexual como ferramenta 
rehumanizadora. Ponencia impartida pola experta Carmen Ruiz Repullo.
 -19:00 h: “ Promoción da igualdade entre homes e mulleres a través da normalización 
da promoción das compositoras nos conservatorios do estado en cumprimento das leis 
de Igualdade de Xénero. Parte do Eixo 1 do Pacto de de Estado contra as Violencias de 
Xénero :  Violencias de xénero en relación á violencia machista estrutural cultural de 
invisibilización das mulleres compositoras. Ponencia impartida pola experta Pilar Rius 
Fortea.

Próximamente compartiremos os folletos informativos e inscrición ! 

II Xornada Coeducativa para Familias e Comunidade Escolar en Novembro: Concerto 
de alumnado de música de compositoras.  

Participa e solicítanos as partituras antes do 31 de outubro!  

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 oalumnado participante entregarémosvos un lote de partituras 
de música de compositoras.   

 Contactade coa ANPA “MiFaSol” para participar antes do 31 de outubro ! 

- 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” 

-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)

- 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”)

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 outubro na nosa web 

https://www.aboutespanol.com/diferencia-entre-machismo-y-misoginia-1271590



