
POLA IGUALDADE DE 

- EN FEBREIRO conmemoramos desde a perspectiva de xénero :

Día Mundial de Tolerancia Cero á mutilación xenital feminina, Día Internacional da Muller e a

Nena na Ciencia, Día Europeo da Saúde Sexual, Día Mundial da Xustiza Social no CMUS.

#EnClaveCoeducativaDeIgualdadedeXénero

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

Partillamos as conclusións da II Xornada 
Coeducativa para Familias e Comunidade Escolar, que 
realizouse entorno á data do 25 de novembro, Día 
Internacional contra a Violencias contra as Mulleres, 
xa que a invisibilización histórica e brecha de xénero 
aínda actual nas mulleres na cultura, todos os ámbitos 
do coñecemento en xeral, e na composición musical 
en particular é unha forma de violencia estrutural a 
superar, precisamente mediante a súa visibilización 
normalizada. Nesta xornada realizarase un 
achegamento á música de compositoras actuais 
mediante un concerto do alumnado do centro  de 
compositoras de diferentes estilos e posterior mesa / 
encontro con compositoras actuais. 

-17:00 h: Concerto de alumnado de música de 
compositoras. 

-18:30 h: Mesa / encontro con compositoras actuais. 
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. 

- 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:
Non te sintas culpable se non te defendiches dunha forma agresiva:

 Se che agreden, a túa defensa pode ser gritar. Pero non pidas socorro.
Grita “Lume, lume!”. Seguro que a veciñanza ou contorna  reacciona con 
maior rapidez.

 En calquera caso, observa detalles do teu agresor: color do pelo, lunais,
marcas na pel, vestimenta ou vehículo que utiliza. Asé poderás describirllo
mellor á Policía e facilitar a súa detención.

 “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 5: Traballar as relacións de uso abusivo do poder e a violencia sistémica no exercicio 
das relacións persoais, co fin de visibilizar os mecanismos que sustentan a violencia de 
xénero, e favorecer relación pacíficas e positivas para todos os membros da comunidade. 
Obxectivos: 
5.1. Fornecemento de programas e materiais sobre a socialización preventiva da violencia 
de xénero baseados en evidencias científicas. 
5.2. Facilitar orientacións para a súa adaptación e inclusión no plan de convivencia do 
centro, que permitan a prevención e detección precoz daquelas condutas que se integran 
no gradiente da violencia de xénero (control, acoso, abuso, etc). 
5.3. Actividades de sensibilización, información, formación e intervención para toda a 
comunidade educativa, en ambientes de socialización cibernéticos  
(redes sociais, mensaxería instantánea, videoxogos en liña, etc). 
5.4.Investigación e orientacións derivadas dela, en materia convivencia no que respecta á 
diversidade de xénero e afectivo, sexual, así como á igualdade e non discriminación. 
 (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.
6. Sobre as discriminacións da muller, a da educación. Fragmento da memoria lida por Pardo

Bazán no Congreso Pedagóxico de 1892: "Mentres a educación masculina inspírase no

postulado optimista, ou sexa a fe na perfectibilidade da natureza humán, que ascende en 

suave e harmónica evolución ata realizar a plenitude da súa esencia racional, a educación 

feminina derívase do postulado pesimista, ou sexa do suposto de que existe unha antinomía

ou contradición palmaria entre a lei moral e a lei intelectual da muller, cedendo en dano e 

perxuicio da moral canto redunde en beneficio do intelectual da muller, e que –para falar en 

linguaxe lisa e llana- a muller é tanto máis apta para o seu providencial destino canto máis 

ignorante e estacionaria, e a intensidade de educación, que constitúe para o varón honra e 

gloria, para a hembra é deshonra e case monstruosidade".

(“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 correspondintede febreiro na nosa web

https://www.aboutespanol.com/8-casos-de-discriminacion-legal-de-la-mujer-en-el-mundo-1271676



