
POLA IGUALDADE DE 

- EN XUÑO conmemoramos dende a perspectiva de xénero :

Día Mundial das nais e dos pais, Día Mundial do Medio Ambiente, Día Mundial contra o Traballo

Infantil, Día Europeo da Música, Día Internacional do Orgullo LGTBI 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.

➢ USO DE TELÉFONOS MÓBILES para controlar e vixiar a mulleres vítimas da violencia
de xénero por parte dos seus maltratadores como por exemplo a través dos sistemas de 
mensaxería rápida, controlando estados, textos, tempos de conexión, etc.

➢ GROOMING: Consiste nas accións dun adulto para contactar con menores de idade 

en Internet, gañarse a confianza dun (ou unha) menor finxindo empatía, cariño, etc. con 
fins de satisfación sexual (como mínimo, e case sempre, obter imaxes do/a menor
espido/a ou realizando actos sexuais).
“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 22. Inclusión da realidade LGTBI nos plans de estudos: A consellaría

competente en materia de educación incorporará a realidade homosexual,

bisexual, transexual, transxénero e intersexual nos contidos transversais de 

formación de todo o alumnado de Galicia naquelas materias en que sexa

procedente, dará audiencia ao Consello e, de ser o caso, escoitará as 

asociacións, organizacións e colectivos LGTBI. Así mesmo, visibilizaranse na

educación os diferentes modelos de familia establecidos nesta lei. Ademais,

revisará os contidos de información, divulgación e formación que xa existan 

nos distintos niveis de ensino e noutros ámbitos formativos.

(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

“Emilia Pardo Bazán foi unha muller brillante, preparada e pioneira no seu 

tempo. As posibilidades económicas da súa familia lle permitiron recibir

unha educación que soubo aproveitar e cultivar ata converterse en 

novelista, poetisa, periodista,tradutora, crítica literaria, editora,

catedrática universitaria, conferenciante… e ser a introdutora do

naturalismo francés en España. Mais case nada diso lle sirviu en vida nin 

lle reportou o recoñecemento que merecía, senon máis ben o

contrario: críticas, insultos machistas e discriminación ata polos seus 

propios compañeiros escritores, que lle negaron ata tres veces o ingreso

na Real Academia Española (RAE) a pesares dos seus méritos”.

(“Emilia Pardo Bazán, la escritora aristócrata que defendió los derechos de 
la mujer”.

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 xuño na nosa web

https://elpais.com/tag/emilia_pardo_bazan/a/



