
- EN ABRIL conmemoramos dende a perspectiva de xénero :
Día Mundial da Saúde, Día Internacional contra a Escravitude Infantil, Día Internacional da Nai

Terra, Día Internacional do Jazz 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 através 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: A violencia contra as mulleres estase a transformar nos 
últimos anos, e estase acentuando o lado negativo do uso das novas tecnoloxías da
información e da comunicación.

➢ VIOLENCIA VERBAL (insultos, desprezos, etc.) en redes sociais, chats, blogs, email,
webs, etc., e escalada dun enfrontamento online da violencia física real. Ameazas,
coaccións e outros ciberdelitos semellantes, efectuados online, SMS ou mensaxería rápida.

➢ ACCESO ILEGAL A PERFÍS en redes sociais para humillar ou para realizar algunha outra

acción contra a muller calificable como violencia e outros tipos de violacións da

privacidade en relación coas TIC (uso de dispositivos de espionaxe como cámaras ocultas,

spyware, keyloggers, GPS, etc.)

“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:
Artigo 24. Integración do principio de igualdade na política de educación.
1. As administracións educativas garantirán un igual dereito á educación de 
mulleres e homes a través da integración activa, nos obxectivos e nas
actuacións educativas, do principio de igualdade de trato, evitando que, por
comportamentos sexistas ou polos estereotipos sociais asociados, se 
produzan desigualdades entre mulleres e homes.
2. As administracións educativas, no ámbito das súas respectivas
competencias, desenvolverán, con tal finalidade, as seguintes actuacións:
A. A atención especial nos currículos e en todas as etapas educativas ao
principio de igualdade entre mulleres e homes.
B. A eliminación e o rexeitamento dos comportamentos e contidos sexistas 
e estereotipos que supoñan discriminación entre mulleres e homes, con 
especial consideración a iso nos libros de texto e materiais educativos.
C. A integración do estudo e aplicación do principio de igualdade nos cursos 
e programas para a formación inicial e permanente do profesorado. 
D., E., F. 
(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.
9. A linguaxe inclusiva ou linguaxe de xénero: Con motivo do seu 
nombramento como Conselleira de Instrución Pública o 11 de xullo de 
1910: "O cronista ou a cronista (chamarlle como gustedes) ten sido estes 
días nomeado ou nomeada Conselleiro ou Conselleira de Instrución 
pública”.
(“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 abril na nosa web

https://www.aboutespanol.com/definicion-de-sexo-genero-y-sexismo-1271572



