
POLA IGUALDADE DE 

- EN NOVEMBRO conmemoramos desde a perspectiva de xénero :

Día Mundial da Ciencia para a Paz e o Desenvolvimiento, Día Internacional para a Tolerancia, Día

Internacional contra a Violencia de Xénero 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 ! 

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. O prazo rematou o 31 de outubro pero 
se tedes interese en participar, contactade.  
Teléfono ………….  
Mail: anpa.cmus.coruna@gmail.com 
Fbk: https://www.facebook.com/ANPA-Mifasol-Conservatorio-
profesional-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 biográficas das compositoras a interpretar no  
Concerto de Música de Compositoras. 

- 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: 
Denuncia á persoa que che agrede, sexa descoñecida ou coñecida, ainda que sexa moi cercana:En caso 
de ser persoas cercanas, as veces, é difícil protexerse da primeira agresión. O que sí se pode evitar e que
a agresión se repita. A única forma de impedilo é denunciando ao agresor. A denuncia inmediata ante o 
primeiro intento de agresión sexual é a mellor medida de protección.
+ NON tes que xustificar a túa resposta, simplemente di NON.
+ Se che insisten ou che falan de sentimentos, compréndeos, mais non cedas. En calquera caso volve 
sempre a dicir que NON.
 “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 2: Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo
que o alumnado poida desenvolver o seu proxecto vital sen condicionamentos, desde a
liberdade e diversidade de opcións. Obxectivos:
2.1 Adaptación de materiais de apoio e orientacións para afondar no desenvolvemento
da competencia social e cidadán desde a igualdade e non discriminación.
2.2 Visibilizar as boas prácticas coeducativas dos centros de ensino.
2.3. Achegas de disposicións curriculares en materias de libre configuración 
ou de oferta autonómica nas distintas etapas educativas.
2.4.Posta a disposición dos centros de recursos, estratexias, metodoloxías,
materias, encamiñados a crear espazos e tempos de convivencia non estruturados 
(recreos, entradas e saídas, comedores escolares, clubs de lectura, etc.) libres de roles 
de xénero.
2.5.Participación de axentes sociais diversos nos proxectos coeducativos como apoio e 
complemento que permita visibilizar a diversidade social.
2.6. Actuacións de sensibilización dirixidas á comunidade educativa e difusión das boas
prácticas realizadas polos centros de ensino no marco deste plan.
(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.
3. En 1904, en 'La Vida Contemporánea', Pardo Bazán publica o artigo 'Mujer
maltratada', sobre as penas por violencia machista:
“Non acerto a dicir canto máis benigno e simpático atopo ao ladrón que entra unha
casa, que mata dunha vez; ao asasino emboscado detrás dunha esquina, ao acecho;
ao criminal máis caracterizado, que a ese sinistro atormentador, que exerce de 
verdugo tantos anos, á sordina, na sombra sagrada dos lares domésticos, ao amparo
da sociedade que a entrega a un protector, a un compañeiro, e que sancionado o
matrimonio non se atreve a asomarse nin sequera á porta do domicilio, dentro do
cal, sobre seguro e en segredo, se consuma diariamente o atentado infame.
Veintidós anos de presidio! En todo ese espazo non cabe a dor, non cabe o suplicio
imposto nun so día polo cónyuxe-verdugo á esposa mártir, e confeso que non me 
satisface a lei porque calza uns guantes tan grosos, que non teñen tacto, non mide a
pena, distribuíndoa de tal xeito, que lonxe de dar satisfacción á nosa sede de xustiza,
a exalta e convértea en frenesí”.
(“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 novembro na nosa web. 
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