
POLA IGUALDADE DE 

- EN XANEIRO conmemoramos dende a perspectiva de xénero :

Día Mundial do Braille, Día Internacional da Educación, Día Mundial da Non Violencia no CMUS 

#EnClaveCoeducativaDeIgualdadedeXénero

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

Como apertura do curso coeducativo, realizouse a I 
Xornada Coeducativa para Familias e Comunidade Escolar, entorno a 
Ponencias Formativas, 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. Amosamos neste apartado as principais 
conclusións destas ponencias. 

- 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. 

- 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: 
Adopta algunhas medidas de proteción:
+ Soamente hai que adoptar medidas iguais ás que utilizamos para prever atracos, roubos e calquera
tipo de accidentes.
+ NON renuncies a divertirte nin limites as túas actividades, tan solo adopta algunhas medidas.
+ Elixe as zonas máis transitadas para os teus desprazamentos, evitando os descampados e lugares 
solitarios.
+ Cando volvas a casa tarde chama ao telefoniño e avisa en voz alta que xa subes. Faino ainda que 
non haxa ninguén na túa casa, se che están a seguir pensarán que non estás soa.
+ Non entres no teu portal con ningún descoñecido.
+ Non abras o portal a ninguén que non coñezas.
+ Se alguén che segue pola rúa corre cara a un lugar público no que haxa xente.
 “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 4: Educar desde a diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais 
saudables e respectuosas, e para unha convivencia harmónica que integre a
diversidade de xénero, sexual e afectiva. Obxectivos:
4.1 Establecemento de ámbitos de socialización que favorezan o coñecemento e 
a convivencia dentro da comunidade educativa coa fin de ofrecer contextos 
onde visibilizar as boas prácticas.
4.2 Elaboración e posta a disposición dos centros educativos de todos os niveis 
de materiais e orientacións para a abordaxe da educación afectiva e sexual
desde o respecto á diversidade e o desenvolvemento dun proxecto de vida libre 
e saudable en plenitude.
4.3 Colaboración con axentes socio-educativos e de formación en materia de 
saúde, para a abordaxe integral da saúde afectivo-sexual entre todas as
persoas destinatarias da comunidade educativa galega,
independentemente do nivel e réxime de escolarización.
(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.
5. Fragmento da novela curta 'A dama xove', publicada en 1885, sobre o vestiario

da muller: "Vostedes din que visten asé por comodidade e hixiene. Pois nos, con 

atender á hixiene e á comodidade ... xa temos. Qué obriga temos de recrearlles a

vostedes a vista? Somos odaliscas, somos mobles decorativos, somos claveles nun 

pote? Gaste vostede remates (cuellos) de encaixe e bucles, e eu farei un sacrificio e 

ataviareime á Pomadour”.

(“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 apartadono Panel Coeducativo correspondinte 

de xaneiro na nosa web 


