
POLA IGUALDADE DE 

- EN MAIO conmemoramos dende a perspectiva de xénero :

Día Internacional das persoas traballadoras, Día Internacional contra o Bullying ou o Acoso

Escolar, Día Internacional das Familias, Día Internacional da Convivencia en Paz, Día Internacional

contra a homofobia e a transfobia, Día das Letras Galegas, Día Mundial da Diversidade Cultural 

para o Diálogo e o Desenvolvemento, Día Internacional das Mulleres pola Paz e o Desarme 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: 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. 

➢ PUBLICACIÓNS DE IMAXES DE MULLERES (moitas delas por parte das súas exparellas) espidas 

ou comprometidas con ou sen comentarios humillantes e/ou calquera outra difusión non 

autorizada de fotos ou vídeos de sexting protagonizados por mulleres.

➢ EXPLOTACIÓN SEXUAL ONLINE (sexcams) e captación online de mulleres para a trata.

 “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 23. A educación para a igualdade de mulleres e homes: O

sistema educativo incluirá entre os seus fins a educación no respecto

dos dereitos e liberdades fundamentais e na igualdade de dereitos e 

oportunidades entre mulleres e homes. Así mesmo, o sistema

educativo incluirá, dentro dos seus principios de calidade, a eliminación 

dos obstáculos que dificultan a igualdade efectiva entre mulleres e

homes e o fomento da igualdade plena entre unhas e outros.

(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.
10. Sobre o dereito ao voto das mulleres: "As mulleres, como non 

votan, como non teñen forza política algunha, (pois todo iso de 

que elas manexan baixo corda a política, son contos tártaros) non 

existen para todo iso das igualdades e as reivindicacións e as 

xustizas e os adiantos. Grande sorpresa lles causaría, a moitos que

presumen de avanzados e revolucionarios, o recordarlles que 

existimos, e que mentres o último proletario pode aspirar a todo,

a muller apenas osa, tímidamente, reclamar o que ten gañado en 

xustiza. A súa reclamación respón o codazo nas costelas e a fisga

sorda.”

(“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 maio na nosa web

https://www.aboutespanol.com/clara-campoamor-defensora-del-voto-de-las-mujeres-en-espana-1271694

