
POLA IGUALDADE DE 

- EN MARZO conmemoramos dende a perspectiva de xénero : 
Día Mundial da Natureza, Día Internacional da Muller e Día das Nacións Unidas para os Dereitos 

da Muller e a Paz Internacional (8 de marzo), Día Internacional da Eliminación da Discriminación 

Racial (21 de marzo), Día Internacional contra a Trata de Seres Humáns e Día Internacional de 

Recordo ás Vítimas da Escravitude e a Trata Trasatlántica de Persoas Escravas (25 de marzo) no 

CMUS.  #EnClaveCoeducativaDeIgualdadedeXénero 

Partillamos un resumo das conclusións da I e II Xornada Coeducativa para 
Familias e Comunidade Escolar. 

I Xornada Coeducativa para Familias e Comunidade Escolar: Ponencias 
Formativas 

- 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.

II Xornada Coeducativa para Familias e Comunidade Escolar: Encontros con 
compositoras 

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

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

- 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:

➢ SEXTORSIÓN: Chantaxe que sofre unha persoa con fotografías ou vídeos de sí mesma espida ou 
captada en relacións íntimas, que xeralmente son compartidos previamente mediante SEXTING (envío 
de contidos eróticos ou pornográficos por medio de dispositivos móbiles) e/ou SEXCASTING 
(intercambio de mensaxes sexuais instantáneos).

➢ CIBERACOSO E CYBER-HARASSMENT: O ciberacoso é unha forma de hostigamento en liña que 

inclúe o envío repetido de ameazas ou falsas acusacións a través do correo electrónico ou o teléfono 

móbil, a publicación de mensaxes ameazantes ou falsos en sitios web, a vixilancia do ordenador e o uso 

de internet dunha persoa, ou o roubo de información e incluso a identidade de alguén. As veces, estas 

ameazas poden intensificarse ata chegar á violencia física.

 “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 6: Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de 
xénero e outras formas de abuso, discriminación e violencia asociadas, con 
especial atención á prevención e compensación de situación de 
discriminación múltiple (diversidade funcional, étnica, de procedencia, etc).
Obxectivos:
6.1. Elaboración de programas educativos enfocados ao traballo de aula das
relacións persoais, afectivas e sexuais co fin de identificar as condutas
prexudiciais para o desenvolvemento de relación persoais tóxicas e de
sometemento.
6.2. Elaboración de protocolos de actuación para dar resposta ás necesidades
dos centros (prevención, identificación, atención,denuncia) co fin de atender
as súas realidades. 
6.3. Correlación con outros programas e protocolos en materia de diversidade
e convivencia, tanto dentro da propia CCEOU como con outros axentes socio-
educativos, sanitarios e de benestar.
6.4. Apoio ao alumnado vítima de violencia de xénero e ás persoas que vivan
nos seus fogares esta situación. Traballarase en coordinación con servizos
sociais e con xustiza.
6.5., 6.6.
(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.
8. Sobre a liberación da muller e os seus dereitos: "A liberación da muller

soamente pode acadarse por medio dunha educación completa y sólida

que a libre do seu eterno infantilismo".

(“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 marzo na nosa web 

https://www.aboutespanol.com/que-son-los-derechos-de-las-mujeres-1271692



