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1 Empoderamento e participación social 
 

1.1 Xornadas, foros e encontros de divulgación e formación. 

1.1.1 Xornada Mulleres e Poderes 
 

Celebrada o día 4 de marzo de 2006 en Santiago de Compostela, a través da que se pretendeu 

reflexionar sobre o liderado de mulleres. 

 

Unha das prioridades que o recente goberno da Comunidade Autónoma de Galicia se propón como reto 

político a corto e medio prazo, é o de alcanzar a representación paritaria de mulleres e homes en todos 

os ámbitos no que se toman decisións. 

 

Con esta finalidade, dende o Servizo Galego de Igualdade organizouse esta xornada que tratou a 

temática das características do liderado exercido por mulleres. 

 

O seu obxectivo fundamental consistiu en estimular a incorporación de mulleres aos ámbitos de 

decisión mostrando a experiencia de mulleres que exercen o liderado en diversos ámbitos e 

proporcionando ferramentas teóricas e prácticas para a superación de obstáculos. 

 

Nesta xornada contouse coa intervención de mulleres das que o seu liderado está consolidado en 

distintos campos da sociedade galega: o cultural, o político, o económico, o comunicativo…; e 

realizáronse ademais talleres sobre a constitución do liderado e as dificultades psicolóxicas e 

estruturais para o seu exercicio por parte das mulleres. 

 

Destinatarias: A participación na xornada estivo restrinxida a determinadas mulleres que ocupan postos 

destacados nos ámbitos académicos, políticos, empresariais, financeiros, culturais e sociais en Galicia.

A xornada desenvolveuse segundo o seguinte programa:  

Inauguración.  

Anxo Quintana González, vicepresidente da Xunta de Galicia 

Conferencia inaugural: “Mulleres e poder político” 

Carme Adán Villamarín, secretaria xeral da Igualdade 

Mesa redonda: “Mulleres con poder” 

Modera: Teresa Táboas Veleiro, conselleira de Vivenda 

Participan: 

Rosalía Mera Goyenechea, presidenta da Fundación Paideia 

Lidia Senra Rodríguez, secretaria xeral do SLG 

Margarida Ledo Andión, catedrática de Comunicación Audiovisual e Publicidade da USC 

Celia Díaz Reija, directora de RNE en Galicia 
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Obradoiros simultáneos: 

Dificultades estruturais. Elisa Gómez Sánchez-Albornoz, consultora en xénero e igualdade 

Dificultades psicolóxicas. Isabel Cuadrado Guirado, profesora de Psicoloxía da UNED 

Construción do liderado. Norma Vázquez García, psicóloga e terapeuta feminista. 

Conferencia final. Evangelina García Prince, socióloga e consultora internacional 

Clausura: Ana Luísa Bouza Santiago, directora xeral do Servizo Galego de Igualdade 

 

Número de asistentes: 68 
 

 

1.1.2 Obradoiro: “Políticas de Igualdade no ámbito local” 
 
Unha das prioridades do Goberno Galego como reto político estratéxico de cara a construír unha 

sociedade verdadeiramente democrática, é o de promover a igualdade real entre mulleres e homes. Na 

consecución deste reto, é fundamental contar con todas as administracións e institucións actuantes no 

territorio para garantir o dereito das mulleres á información e a atención á problemática causada pola 

desigualdade. Unha ferramenta moi útil para este propósito son os Centros de Información ás mulleres 

de titularidade local que se veñen promovendo e cofinanciando dende este Servizo Galego de 

Igualdade. Neste ano 2006 o noso obxectivo foi chegar a todo o territorio con este recurso e homologar 

e mellorar no posíbel a atención que lle presta ás mulleres usuarias, para o que se modificaron os 

sistemas de acreditación e financiación que viñan funcionando até o de agora. 

O obradoiro desenvolveuse segundo o seguinte programa: 

Os Centros de Información ás Mulleres: Novos criterios de funcións e financiación. Servizo Galego de 

Igualdade.  

Relatorio: Políticas de igualdade no ámbito local.  

Evangelina García Prince. Consultora internacional de xénero. Caracas. Venezuela. 

Destinatarias: Concelleiras da área da muller dos concellos de Galicia. 

Data e Lugar: Luns, 6 de marzo de 2006. Escola Galega de Administración Pública. Santiago de 

Compostela.    

Número de asistentes: 55 
 

 

1.1.3 Queremos....Podemos...Sabemos. Asociacións de Mulleres.   
 
As sociedades de países industrializados están amosando un claro aumento de interese por temas 

como a solidariedade e a igualdade e, neste marco, o asociacionismo revélase como o factor clave para 
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canalizar as relacións entre os poderes públicos e a sociedade e para influír nas decisións que as 

administracións deben tomar. 

As boas intencións e o compromiso de esforzo non son suficientes para lograr os fins que as 

organizacións se propoñen. En todos os ámbitos, e concretamente no terceiro sector, é necesario 

dispor duns coñecementos axeitados e actualizados permanentemente para cumprir os obxectivos que 

se persigan coa maior eficacia. A formación das persoas que integran as asociacións é esencial, e 

obriga á participación en actividades formativas relacionadas coa mellora da xestión, o afondar no 

entendemento do proceso de establecer relacións entre diferentes persoas e os conflitos, o fortalecer 

as tomas de decisións e o coñecemento exhaustivo dos proxectos que se pretenden levar a cabo. 

As asociacións de mulleres precisan particularizar estes contidos xerais ás temáticas nas que desexan 

traballar: promoción da igualdade da muller, mellora das súas condicións de vida, a súa integración no 

mercado laboral e a prevención da violencia de xénero. 

Dende o Servizo Galego de Igualdade, organismo autónomo adscrito á Secretaría Xeral da Igualdade 

da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, quíxose facilitarlles o seu labor organizativo cotián e, 

por tal motivo, ofertouse a formación que nesta xornada se presentou. 

Tratouse dunha xornada dirixida a directivas e voluntarias de organizacións do terceiro sector 

relacionadas con mulleres co fin de facilitar a formación e o intercambio sobre a xestión átase dunha 

xornada de formación e intercambio sobre a súa xestión, na que os obxectivos que se pretenderon 

foron fundamentalmente dous: 

a.-Ofrecer accións de formación-sensibilización sobre aspectos cruciais na xestión das organizacións. 

as persoas, os proxectos e servizos que se realizan e os recursos económico-financeiros. 

b.- Crear un espazo de reflexión e autodiagnóstico para o persoal das organizacións, onde se poidan 

compartir experiencias e boas prácticas. 

A xornada tivo lugar o día 17 de xuño de 2006, en Santiago de Compostela e contou con 111 asistentes. 
 

 

1.1.4  Encontro de exposición e posta en común dos proxectos Equal. 

O Servizo Galego de Igualdade, organismo autónomo de carácter administrativo dependente da 

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e adscrito á Secretaria Xeral de Igualdade, levou a cabo un 

encontro de exposición e posta en común dos proxectos Equal da nosa Comunidade Autónoma. O 

obxectivo desta xornada é coñecer as liñas de xerais, estado actual e reflexionar sobre a prospectiva 

dos proxectos Equal.  

Nesta liña, houbo unha exposición sobre os novos enfoques do Fondo Social Europeo no próximo 

período 2007-2013. A estrutura da xornada foi a seguinte: 

EIXO 1: Mellorar a capacidade de inserción profesional; inserción e reinserción. 
EMBARCATE – Centro tecnolóxico do mar (Vigo) 

LUGO SOCIAL – Concello de Lugo 

DIANA – Secretaría Xeral da Igualdade 
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EIXO 2: Fomentar o espírito de empresa. Creación de empresas. 
CONVIVE+ – Secretaría Xeral de Emigración. 

AVIA CREA FUTURO – Concello de Ribadavia. 

Novos enfoques do FSE no próximo período 2007-2013  
Subdirección Xeral de Coordinación de Investimentos e Fondos Comunitarios da Xunta de Galicia. 

EIXO 3: Adaptabilidade de empresas e traballadoras/es. 
DELOA EQUAL II – Fundación Paideia. 

MERCURIO – Deputación de Pontevedra. 

SEPYA – S.Coop. de Armadores de Pesca de Vigo (ARVI) 

EIXO 4: Igualdade de Oportunidades para mulleres e homes. Conciliar a vida familiar e 
profesional. 
ARCO – Servizo Galego de Igualdade. 

EN PLAN DE IGUALDADE – Concello de A Coruña. 

Muller XXI – Deputación de A Coruña. 

EMBARCATE – Centro tecnolóxico do mar (Vigo) 

Lugar: Santiago de Compostela. 

Data: 29 de setembro de 2006. 

Xornada pechada: Só para o persoal técnico dos proxectos. 

Na xornada estiveron representados 16 proxectos: SEPYA-ARVI, COMPOSTELA SOCIAL, EN PLAN 

DE IGUALDAD CORUÑA SOLIDARIA, AVIA CREA FUTURO, MERCURIO, MULLER XXI, LUGO 

SOCIAL, EMBARCATE, DIANA, ARCO, CONVIVE+, DELOA, NEXUSREDE, BEREGUELA, CALIOPE. 

Número de persoas asistentes: 29 (23 mulleres, 6 homes) 

 

 

1.1.5 Día Internacional das Mulleres Rurais. 
 

O día 15 de outubro conmemórase o Día Internacional das Mulleres Rurais.  

Este ano 2006, de acordo co establecido na cumbre autonómica astur-galaica, os gobernos de ambas 

autonomías participaron conxuntamente na celebración desta data a través dun programa de actos que 

se desenvolveu na localidade asturiana de Taramundi. 

As mulleres do mundo rural vense postergadas en canto ao recoñecemento e valorización da súa 

importante función como elementos de cohesión social, económica e cultural das poboacións rurais. 
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Ante esta situación, é fundamental fomentar actuacións que permitan o desenvolvemento rural, 

priorizando as iniciativas cuxo obxectivo sexa favorecer a participación da muller en todos os ámbitos 

do medio rural no que vive, aumentando as súas oportunidades de emprego e de participación en todos 

os espazos. 

Realizáronse as seguintes actividades: 

Xornada técnica de promoción do emprego das mulleres rurais que tivo lugar o 10 de outubro na 

casa de Cultura de Taramundi, co propósito, non só de reflexionar e debater sobre a situación das 

mulleres no marco rural e o seu papel como elemento clave do desenvolvemento local, senón tamén de 

aproximarnos aos novos desenvolvementos lexislativos e programas que se están definindo, a través 

da incorporación da perspectiva de xénero no deseño e posta en marcha dos programas de 

desenvolvemento rural. 

A xornada desenvolveuse segundo o seguinte programa: 

Inauguración: Celia Prieto, alcaldesa de Taramundi; Carme Adán Villamarín, Secretaria Xeral da 

Igualdade da Xunta de Galicia; Mª José Rubiera, Conselleira da Presidencia do Principado de Asturias. 

Mulleres e desenvolvemento rural. Nova ruralidade: Cecilia Díaz, profesora de Universidade de Oviedo. 

Políticas de Desenvolvemento Rural: 

Plan Estratéxico Nacional de Desenvolvemento Rural. Francisco Martínez Arroyo, subdirector xeral de 

estratexias de desenvolvemento rural, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. 

Proxecto de Lei de Agricultura e Desenvolvemento Rural. Eduardo Lastra, director do Instituto de 

Desenvolvemento Rural de Asturias 

Programas de Desenvolvemento Rural de Galicia. Mar Pérez Fra. Subdirectora xeral de Coordinación e 

Planificación para o desenvolvemento rural. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. 

Experiencias municipais exitosas no ámbito rural con perspectiva de xénero: Manuela Herrera Valero, 

Rosario Valle Márquez, Mª de los Ángeles Álvarez. 

Estudo sobre o sector de servizos ás persoas e a comunidade. A atención á dependencia a favor da 

autonomía persoal no Principado de Asturias. Resultado e conclusións: Teresa Ayesta Gallego, 

Observatorio de las Ocupaciones, Servizo Público de emprego. 

Participantes: 80 mulleres 

 

Feira de Empresarias Rurais de Asturias e Galicia, que tivo lugar os días 14 e 15 de outubro e 

significou unha singular oportunidade para a promoción de empresas rurais, xa que este encontro 

propiciou a participación dun importante número de mulleres asturianas e galegas no marco dunhas 

xornadas marcadas polo seu interese turístico e cultural. Nesta feira mostráronse produtos e servizos 

ofertados por mulleres empresarias. 
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Previamente á súa participación na feira, recibiron un Curso de formación sobre técnicas de ventas, 

escaparatismo, relación coa clientela, publicidade e difusión, e todas aquelas habilidades válidas para o 

mellor aproveitamento da participación en feiras. 

Asistentes ao curso: 24 mulleres (19 empresarias asturianas e 5 empresarias galegas) 

Participantes na feira: 24 empresarias  

As cinco empresas galegas participantes foron; 

As Fadegas. Agroalimentación 

Casa do Mudo. Turismo rural 

Oleiría de Bonxe. Artesanía 

Maragaya. Artesanía  

Casa Fandín. Turismo rural 

 

Actividades de carácter lúdico-cultural, realizadas paralelamente ao desenvolvemento da Feira e 

que consistiron en concertos, visitas guiadas, exhibición de oficios artesanais, teatro de rúa, 

degustacións, etc. 

Entre as actuacións desenvolvidas contouse coa participación de artistas asturianas e galegas, entre 

elas: Grupo Peña Maior, O Arco da Vella, Mulleres, Marfull, Nosotras, Tina Gutiérrez. 

 
Asistentes ao total de actividades: 1000 mulleres 

 

1.1.6 Xornada de formación teórico práctica “Mellora de xustificación de subvencións”. 
 

A efectos de mellorar a xustificación de subvencións por parte das asociacións de mulleres, 

organizouse nas catro provincias a xornada de formación teórico práctica “Mellora de xustificación de 

subvencións” co seguinte contido:  

1. Contexto inicial 

1.1. Introdución: as entidades de iniciativa social e as subvencións 

1.2. Xustificación das subvencións do Servizo Galego de Igualdade 

-Documentación a aportar para finalizar a subvención: Revisión dos modelos, coherencia dos datos 

entregados 

-Xustificación de gastos: Requisitos legais dos documentos, pago das facturas 

-Obrigas fiscais: IVE, retención a profesionais e persoal contratado 

2. Cuestións prácticas da xustificación das subvencións 
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PROVINCIA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL 

DATA 
13 de 

novembro 

10 de 

novembro 

10 de 

novembro 
13 de novembro  

ASOCIACIÓNS  30 30 48 40 148 

ASISTENTES 50 50 45 40 185 

 
 
 

1.1.7 Colaboración coas mulleres saharauis 
 
Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de  Promoción da Igualdade do Home e da Muller e 
a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui para a posta en marcha de varios proxectos 
nos campamentos de refuxiados saharauis. 
 

Con data 9 de outubro de 2006 o Servizo Galego de Igualdade asinou un convenio de colaboración entre o 

servizo galego de  promoción da igualdade do home e da muller e a asociación solidariedade galega co 

pobo saharaui para a posta en marcha de varios proxectos nos campamentos de refuxiados saharauis. 

 

O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller ten entre os seus obxectivos, segundo o 

disposto na Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do 

Home e da Muller, incentiva-la participación das mulleres na vida política, económica, cultural, educativa e 

social. e a de cooperar con tódalas entidades que polos seus fins ou actividades contribúan á consecución 

dos obxectivos previstos nesta lei. 

 

A Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o desenvolvemento, recolle no apartado e) do artigo 8, 

que serán ámbitos de actuación preferente as actuacións positivas tendentes  a mellorar a posición das 

mulleres na sociedade e a promoción da igualdade de oportunidades. 

 

A Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, de conformidade co establecido nos seus estatutos, 

ten, entre outros fins, o de propiciar e desenvolver proxectos de asistencia humanitaria e programas de 

cooperación co pobo saharaui. 

  

Dende o Servizo Galego de Igualdade considerouse oportuno colaborar no impulso de actuacións que 

contribúan a mellorar a situación da muller saharaui no seu ámbito social, económico e político e permitan 

garantir  o fortalecemento da presencia das mulleres en todos eses espacios. 
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O convenio constituiu unha colaboración entre o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da 

Muller e a entidade Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui para a posta en marcha dos 

seguintes proxectos: 

 

1.- Rehabilitación e posta en marcha da sede da Unión Nacional de Mulleres Saharauis, espacio de 

intercambio con outras mulleres e sociedades para mellorar a súa situación e garantir o fortalecemento da 

presencia das mulleres no presente e no futuro. 

 

2.- Apoio á poboación dos campamentos de refuxiados saharauis da Wilaya de Auser, coa finalidade de 

formar en corte e confección, así como dotar de máquinas de coser, accesorios e teas ás mulleres (viuvas, 

divorciadas e nais de discapacitados). 

 

3.- Taller audiovisual “contra el olvido” no centro da Martir Naacha Alí Brahim para a información e a cultura, 

como un especio dinámico e eficiente na loita das mulleres contra a marxinación e o olvido. 

 

A Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui realizou as actuacións dirixidas á posta en marcha 

dos proxectos indicados anteriormente, contribuíndo deste xeito á mellorar a súa situación económica, 

social e cultural da muller saharaui. 

 

 

1.2 Cursos de formación para a inserción social 
 

1.2.1 Liñas de actuación e estímulo á formación de mulleres  
 
Resolución do 20 de abril de 2006 do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da 
Muller pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas e subvencións para o 
desenvolvemento das liñas de actuación e estímulo á formación de mulleres, e se procede á súa 
convocatoria, publicada no Diario Oficial de Galicia do 28 de abril de 2006. 

 
Con esta resolución preténdese concretar os principios xerais da formación para o emprego, coordinando 

as accións de formación coas actividades de orientación profesional e a execución de accións e programas 

que faciliten a inserción laboral das mulleres e a mellora da súa cualificación profesional.  

 

As accións incluidas nesta resolución recollen a importancia da cualificación en sectores de novas 

tecnoloxías, en sectores nos que a muller está subrepresentada e naqueles nos que existen novos viveiros 

de emprego, así mesmo valorase de xeito especial a realización de accións formativas destinadas 

preferentemente a mulleres vítimas de violencia de xénero ou vítimas de exclusión ou dirixidas a mulleres 

con especiais dificultades para incorporarse ao mercado de traballo. É salientable o feito de que, por 

primeira vez, se inclúan como subvencionables os custos dos servizos de gardería, de canguros e de 

asistencia a persoas dependentes, unha medida de conciliación da vida laboral e familiar esencial, xa que, 
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ate agora, moitas mulleres debido as súas cargas familiares non tiñan posibilidades de recibir formación 

para o emprego, vendo dimuídas as súas condicións competitivas coa conseguinte merma das 

posibilidades de acceso ao mercado laboral.  

 

Financiamento: As accións formativas subvencionadas están cofinanciadas cos fondos reflectidos no 

marco comunitario de apoio da Unión Europea, a través do Fondo Social Europeo sendo o importe global 

destinado de 1.088.990,00 euros. 

 

Finalidade: Realización de plans de actuación e de programas de formación a prol das mulleres mediante a 

execución das seguintes actuacións: 

a) Apoio a programas destinados a facilitar a inserción laboral das mulleres impulsando a súa cualificación 

profesional, naquelas profesións nas que se atopen subrepresentadas e que sexan demandadas polo 

mercado de traballo. 

b) Apoio a programas de formación ocupacional coordinados con actividades de orientación profesional e 

plans de fomento da economía social e a promoción de empresas. 

c) Apoio a programas de formación en novas tecnoloxías para mulleres, nomeadamente aqueles que 

apostan por un desenvolvemento sostible. 

d) Apoio a proxectos formativos de carácter singular que poidan achegar un valor engadido ás accións 

anteriores. 

 

Beneficiarias: 

a) As entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia.  

b) As centrais sindicais ou as organizacións empresariais legalmente constituídas. 

c) As entidades de iniciativa social que carezan de ánimo de lucro. 

d) As empresas, exclusivamente para a formación das súas propias traballadoras. 

 

Destinatarias das accións formativas: 

 

a) Mulleres desempregadas.Terán preferencia as mulleres que sofran situacións de violencia de xénero ou 

de exclusión social ou que teñan responsabilidades familiares non compartidas así como as que desexen 

incorporarse á vida laboral despois dunha interrupción causada pola dificultade de compaxinar a súa vida 

laboral e familiar. 

b) Mulleres que exerzan unha actividade laboral, con exclusión das que presten os seus servizos en 

calquera administración pública ou organismos dependentes sexa cal sexa o seu vínculo contractual. 

 
Tipo de axudas, competencia para resolver, prazo de presentación de instancias e de resolución: 

 
a) Os programas formativos levaranse a cabo por cursos, que serán obxecto de subvención para 

compensar os custos derivados da súa execución. 
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b) Todas as accións formativas realizadas ao abeiro desta resolución estarán rematadas o 15 de novembro 

de 2006. 

 

c) A competencia para coñecer e resolver as solicitudes de subvencións previstas nesta resolución 

correspóndelles ás delegadas e ós delegados provinciais do Servizo Galego de Promoción da Igualdade 

do Home e da Muller. 

 

d) O prazo para a presentación das solicitudes será de un mes, contado a partir do seguinte ao da 

publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia e o de resolución será de seis meses a contar dende 

esa mesma data. 

  
Modalidades dos cursos: 
 
a) Accións formativas deseñadas en base aos contidos dos programas formativos oficiais de formación 

profesional.  

b) Accións formativas incluídas no directorio do Servizo Galego de Igualdade de formación socio-laboral para 

mulleres. 

c) Accións formativas, non incluídas nos apartados anteriores, caracterizadas como proxectos experimentais 

ou innovadores. 

 

Todas as accións formativas, inclúen un módulo de igualdade de oportunidades e as accións destinadas a 

mulleres desempregadas outro de orientación e información profesional. 

 

PROVINCIA ENTIDADE SOLICITANTE DENOMINACIÓN DO CURSO NÚMERO 
DE HORAS 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

A Coruña UNIDADE PARAPLÉXICO 
PROVINCIAL DA CORUÑA INFORMÁTICA BÁSICA 100 15 

A Coruña FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA 
CORUÑA 

HABILIDADES DIRECTIVAS 
E TÉCNICAS DE 
COMUNICACIÓN 

200 11 

A Coruña FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E 
ANALISES FESAN. Santiago 

MEDIACIÓN EN VIOLENCIA 
DE XÉNERO 200 10 

A Coruña CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL 
GALEGA (CIG). A Coruña INFORMÁTICA BÁSICA 100 12 

A Coruña ECOS DO SUR. A Coruña MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL 200 12 

A Coruña ASOC. NERIA.  Cee ATENCIÓN Á INFANCIA 200 13 

A Coruña O MENCER HH. OBLATAS. Ferrol ATENCIÓN Á INFANCIA 200 11 

A Coruña AS. DE LOITA CONTRA OS MALOS 
TRATOS (ALMAT). Ferrol  

ATENCIÓN A PERSOAS 
DEPENDENTES 200 12 

A Coruña ASOC. EMPRESARIAS DA CORUÑA 
DIRECCIÓN E XESTIÓN DE 
ENTIDADES NON 
LUCRATIVAS 

45 12 

A Coruña FUNDACIÓN GALEGA DA MULLER 
EMPRENDEDORA. Santiago  

INICIACIÓN Á REDE 
INTERNET 70 14 

A Coruña FUNDACIÓN MESTRE MATEO. 
Santiago  INFORMÁTICA BÁSICA 95 15 

A Coruña CONFEDERACION DE 
EMPRESARIOS DE FERROL INTERNET BÁSICO 35 15 

A Coruña A.AUTÓNOMOS DE GALICIA. A 
Coruña INTERNET BÁSICO 35 13 
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PROVINCIA ENTIDADE SOLICITANTE DENOMINACIÓN DO CURSO NÚMERO 
DE HORAS 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

A Coruña CONCELLO DE MUGARDOS ATENCIÓN Á INFANCIA 200 12 

A Coruña CONCELLO DE RIANXO ATENCIÓN A INFANCIA 200 19 

A Coruña CONCELLO DE SANTIAGO CONDUCTORA DE 
AUTOBÚS 210 12 

A Coruña CONCELLO DE RIBEIRA ATENCIÓN Á PERSOAS 
DEPENDENTES 200 9 

A Coruña CONCELLO DE NEDA ATENCIÓN Á INFANCIA 200 15 

A Coruña CONCELLO DE ARTEIXO INTERNET BÁSICO 40 15 

A Coruña CONCELLO DE CARBALLO ATENCIÓN Á INFANCIA 200 20 

A Coruña CONCELLO DE PONTEDEUME ATENCIÓN A PERSOAS 
DEPENDENTES 200 15 

Lugo CONCELLO PASTORIZA ATENCIÓN Á INFANCIA (1ª 
PARTE) 40 15 

Lugo CONCELLO CASTRO DE REI AT.A PERSOAS 
DEPENDENTES (1ª PARTE) 40 10 

Lugo CONCELLO DE PALAS DE REI ATENCIÓN Á INFANCIA (1ª 
PARTE) 40 13 

Lugo CRUZ VERMELLA – GALICIA. Lugo 
MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL (1ª 
PARTE) 

100 14 

Lugo AFAMMER. Lugo  
HABILID.DIRECTIVAS E 
TÉC.COMUNICACIÓN (1ª 
PARTE) 

45 9 

Lugo CONCELLO POL DECOR.OBXECTOS DE 
VIDRO (1ª PARTE) 40 9 

Lugo ASOC. ALAR GALICIA. Lugo  MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL 200 11 

Lugo ALAR. Lugo  MED.VIOLENCIA DE 
XÉNERO (1ª PARTE) 45 14 

Lugo ALAR. Lugo  
HABILID.DIRECTIVAS E 
TÉC.COMUNICACIÓN (1ª 
PARTE) 

45 12 

Lugo ASOC VV. RAMÓN FERREIRO .  INFORMÁTICA BÁSICA (1ª 
PARTE) 60 15 

Lugo ASOC VV. RAMÓN FERREIRO  INICIACIÓN REDE 
INTERNET (1ª PARTE) 30 15 

Lugo CONCELLO GUITIRIZ AT.A PERSOAS 
DEPENDENTES (1ª PARTE) 40 7 

Lugo CONCELLO XERMADE INTERNET BÁSICO (1ª 
PARTE) 45 8 

Lugo CONCELLO MONFORTE AT.A PERSOAS 
DEPENDENTES (1ª PARTE) 40 13 

Lugo CONCELLO DE SARRIA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
EN XERIATRÍA (2ªPARTE) 435 11 

Lugo FUNDACIÓN CEL - 
APLICACIONS 
INFORMATICAS DE 
XESTIÓN (1ª PARTE) 

40 14 

Lugo CONCELLO DE SOBER FLORISTA (1ª PARTE) 40 14 

Lugo CONCELLO DE LUGO 
HABILIDADES DIRECTIVAS 
E TÉC.COMUNICACIÓN (1ª 
PARTE) 

114 8 

Lugo A.S.-CULT.FALCATRUEIROS RESTAURADORA EN 
MADEIRA (3ª PARTE) 114 10 

Lugo CONCELLO DE VIVEIRO 
CREACIÓN E XESTIÓN DE 
MICROEMPRESAS (1ª 
PARTE) 

140 8 

Lugo XARELA FORM.- ANIMACIÓN ATENCIÓN Á INFANCIA (1ª 
PARTE) 45 20 

Lugo CONCELLO DE XOVE PISCICULTORA CRIADEIRO 
(1ª PARTE) 115 19 

Lugo S.SOCIAIS SAN ROQUE S.L. AUXILIAR DE AXUDA A 
DOMICILIO (1ª PARTE) 185 20 
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PROVINCIA ENTIDADE SOLICITANTE DENOMINACIÓN DO CURSO NÚMERO 
DE HORAS 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

Lugo FUNDACION MAGISTRA PERRUQUEIRA (1ª PARTE) 145 15 

Lugo ASOC. MM.EMPRESARIAS  
CONDUCTORA DE 
CAMIÓNS DE REMOLQUE 
(1ª PARTE) 

200 10 

Lugo ASOC. EMPRESARIAS ELAB.PRODUCTOS 
CÁRNICOS (1ª PARTE) 30 8 

Lugo ASOC. MM.EMPRESARIAS  DISEÑ.WEB E MULTIMEDIA 
(1ª PARTE) 45 11 

Lugo CONCELLO DE CASTROVERDE TRABALLADORA FORESTAL 
(1ª PARTE) 245 7 

Lugo UXT DE GALICIA (RIBADEO) EMPREGADA DE OFICINA  
(1ª PARTE)        45 1 

Ourense ASOC.MM.RR. SANTA ISABEL INFORMÁTICA DE USUARIA 40 13 

Ourense CIMO ATENCIÓN Á PERSOAS 
DEPENDENTES 150 18 

Ourense AMFAR(Mulleres ámbito rural gal) ATENCIÓN Á PERSOAS 
DEPENDENTES 150 16 

Ourense Asoc. Viúvas MARÍA ANDREA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
EN XERIATRÍA 165 15 

Ourense A.MM.RR.ANDURIÑA DO REINO PASTELEIRA 40 15 

Ourense AEXPA INTERNET BÁSICO 40 15 

Ourense Asoc.MM.RR. VAL DO CONSO ATENCIÓN Á PERSOAS 
DEPENDENTES 150 12 

Ourense CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA DIREC E XEST ENTIDADES 
NON LUCRATIVAS 50 12 

Ourense CIGA TRABALLADORA FORESTAL 125 12 

Ourense Federac. Prov. MM.RR. Ourense INTERNET BÁSICO 40 14 

Ourense CSI-CSIF 
APLICACIÓNS 
INFORMÁTICAS DE 
XESTIÓN 

130 15 

Ourense AEXPA INFORMÁTICA BÁSICA 100 15 

Ourense Federac.Prov.MM.RR.Ourense INTERNET BÁSICO 35 15 

Ourense  
Manzaneda Textil 

MAQUINISTA DE 
CONFECCIÓN INDUSTRIAL 110 15 

Ourense Concello de VILAR DE SANTOS INFORMÁTICA BÁSICA 100 15 

Ourense Concello de VILAMARIN MAQUINISTA CONFECCIÓN 
INDUSTRIAL 75 15 

Ourense Concello de XINZO DE LIMIA AT.ESPECIALIZADA 
ENFERMOS ALZHEIMER 65 15 

Ourense Concello de A PEROXA INTERNET BÁSICO 40 15 

Ourense Concello de CORTEGADA ATENCIÓN PERSOAS 
DEPENDENTES 65 15 

Ourense Concello de CASTRELO DO VAL INTERNET BÁSICO 40 15 

Ourense Conc de CARBALLEDA DE AVIA AUXILIAR ENFERMERÍA EN 
XERIATRÍA 65 15 

Ourense Concello de CARBALLIÑO DISEÑADORA WEB 
MULTIMEDIA 70 14 

Ourense Concello de PADRENDA ATENCIÓN Á PERSOAS 
DEPENDENTES 65 14 

Ourense Concello de RAMIRÁS INTERNET BÁSICO 40 9 

Ourense Concello de RAIRIZ DE VEIGA INFORMÁTICA BÁSICA 100 11 

Ourense Concello de AVIÓN AUXILIAR ENFERMERÍA EN 
XERIATRÍA 65 13 
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PROVINCIA ENTIDADE SOLICITANTE DENOMINACIÓN DO CURSO NÚMERO 
DE HORAS 

NÚMERO DE 
ALUMNAS 

Ourense Concello de PIÑOR INFORMÁTICA BÁSICA 100 14 

Ourense Concello de MASIDE AUXIAR AXUDA Á 
DOMICILIO 160 11 

Ourense Concello de RUBIÁ INFORMÁTICA BÁSICA 90 16 

Ourense Concello de CALVOS DE RANDIN ENVASADORA PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS 100 10 

Pontevedra FUNDACIÓN ERGUETE-
INTEGRAGRACIÓN  INORMATICA BASICA 100 15 

Pontevedra FUNDACIÓN ERGUETE-
INTEGRAGRACIÓN  INTERNET BASICO 40 15 

Pontevedra ASOCIACIÓN PERSOAS XORDAS 
DE VIGO INFORMÁTICA BASICA 100 13 

Pontevedra ASOCIACIÓN DIAGNOSTICADAS 
DE CANCER DE MAMA (ADICAM) INFORMÁTICA BASICA 100 10 

Pontevedra ASOCIACIÓN REXURDIR  INFORMÁTICA BASICA 100 16 

Pontevedra ASOCIACIÓN MUULERES RURAIS 
NOS MESMAS  INFORMATICA DE USUARIA 215 6 

Pontevedra CENTRO CULTURAL E 
RECREATIVO DE VALADARES 

INICIACIÓN Á REDE 
INTERNET 70 8 

Pontevedra ASOCIACIÓN AMAS DE CASA 
"MUIÑOS DO VENTO" INTERNET BASICO 40 16 

Pontevedra ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
EMPRESARIAS DE POTNEVEDRA INFORMATICA BASICA 100 15 

Pontevedra ASOCIACIÓN MM.RR "A CRUZ DE 
CIRA" INFORMATICA BASICA 100 10 

Pontevedra ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DO 
CALVARIO INFORMATICA BASICA 100 14 

Pontevedra ASOCIACIÓN MM.RR. DE 
SABREXO INFORMATICA BASICA 100 15 

Pontevedra ASOCIACIÓN MM.RR.DE LOÑO INFORMATICA BASICA 100 15 

Pontevedra ASOCIACIÓN MULLERES ACTIVAS 
DE PONTEVEDRA INFORMATICA BASICA 100 14 

Pontevedra COESCO-DEZA S.L. INFORMATICA BASICA 100 9 

Pontevedra CONCELLO DE POIO INFORMATICA DE USUARIA 215 15 

Pontevedra CONCELLO DE LALIN INFORMATICA BASICA 100 20 

Pontevedra CONCELLO DE LALIN  INTERNET BASICO 40 16 

Pontevedra CONCELLO DAS NEVES INFORMATICA BASICA 100 13 

Pontevedra CONCELLO DE FORNELOS DE 
MONTES INFORMATICA BASICA 100 15 

Pontevedra CONCELLO DE CAMBADOS INFORMATICA BASICA 100 11 

Pontevedra CONCELLO DE SANXENXO INFORMATICA BASICA 100 15 

Pontevedra CONCELLO DE TUI INICIACIÓN Á REDE 
INTERNET 75 13 

Pontevedra CONCELLO DE CANGAS INICIACIÓN Á REDE 
INTERNET 75 12 

Pontevedra CONCELLO DE VILA DE CRUCES INFORMATICA BASICA 100 10 

Pontevedra CONCELLO DE BUEU INFORMATICA BASICA 100 15 

Pontevedra CONCELLO DE BAIONA INFORMATICA BASICA 100 15 

Pontevedra CONCELLO DO GROVE INFORMATICA BASICA 100 12 

Pontevedra CONCELLO DO PORRIÑO INFORMATICA BASICA 100 13 
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PROVINCIA CURSOS  
 CONCELLOS CURSOS ENTIDADES NÚMERO DE 

ALUMNAS 
A CORUÑA 9 14 309 

LUGO 13 16 342 

OURENSE 16 14 393 

PONTEVEDRA 13 16 386 

TOTAL 51 60 1430 

 
 

 

1.2.2 Programa INNOVA. 
 

O Servizo Galego de Igualdade en colaboración co Instituto de la Mujer do Ministerio de Traballo e 

Asuntos Sociais, desenvolveron coa cofinanciación do Fondo Social Europeo o Programa INNOVA, a 

través do que se realizan accións formativas en distintas especialidades de carácter innovador, no 

marco dos novos leitos de emprego e as novas tecnoloxías.  

Este programa está destinado a mulleres desempregadas con distinto nivel de formación e a súa 

finalidade é promover a inserción laboral das participantes a través de: 

A mellora da súa cualificación profesional 

A diversificación da formación  

A adaptación ás necesidades do mercado laboral local 

Os cursos son gratuitos e ao finalizar entrégase o correspondente certificado a quen teña completado 

todos os módulos. 

Durante o ano 2006 tiveron lugar en Galicia os seguintes cursos correspondentes ao programa 

INNOVA: 

 

Curso Vixianta de Seguridade 
Dirixido a mulleres desempregadas cunha titulación mínima de ESO, FPI ou equivalente 

Localidade: Ferrol 

Datas: 18 de setembro a 30 de novembro 

Horas lectivas: 305 

Empresa impartidora: Codice Cantabria 

Número de alumnas: 20 

Contidos desenvolvidos: 
Introducción á profesión 

Normativa xeral e específica de seguridade privada 

Deontoloxía e conducta humana 

Medios técnicos de sistemas de seguridade 
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Protección de edificios e instalacións 

A seguridade no transporte e custodia de valores 

Técnicas no manexo de armas e na defensa persoal 

A detención 

Plans de emergencia e evacuación 

Igualdade de opotunidades entre mulleres e homes 

Seguridade no traballo. Prevención de riscos laborais 

Orientación socio laboral e busca de emprego 

Novas tecnologías 

 

Curso Xestión Comercial e Marketing 
Dirixido a mulleres desempregadas cunha titulación mínima de diplomatura ou licenciatura universitaria. 

Localidade: Santiago de Compostela 

Datas: 26 de setembro a 7 de febreiro de 2007 

Horas lectivas: 425 

Empresa impartidora: Investigaciones Didácticas Audiovisuales 

Número de alumnas: 12 
Contidos desenvolvidos: 
Xestión Comercial e Marketing 

Igualdade de opotunidades entre mulleres e homes 

Seguridade no traballo. Prevención de riscos laborais 

Orientación socio laboral e busca de emprego 

Novas tecnoloxías 

 

Curso Xestión Inmobiliaria 
Dirixido a mulleres desempregadas cunha titulación mínima de EXB, ESO, FPI ou equivalente 

Localidade: Vigo 

Datas: 18 de setembro a 12 de decembro 

Horas lectivas: 300 

Empresa impartidora: Sanromán Consultoría y Formación  

Número de alumnas: 18 

Contidos desenvolvidos: 
Dereito fiscal, mercantil e civil 

Coñecemento de arrendamentos  

Economía 

Marketing 

Atención á clientela 

Igualdade de opotunidades entre mulleres e homes 

Seguridade no traballo. Prevención de riscos laborais 

Orientación socio laboral e busca de emprego 
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Novas tecnologías 

Prácticas en empresas inmobiliarias da zona 

 

1.3 Fomento do empresariado feminino 
 

1.3.1 Formación empresarial 
 

1.3.1.1 Formación en xestión empresarial 
 
Cursos de formación en xestión empresarial, dirixidos a mulleres cun proxecto empresarial en 
colaboración coa Escuela de Organización Industrial (EOI). 
 

Este programa de formación, realizado pola Escuela de Organización Industrial, ten como obxectivo 

principal a estimulación da creación de novas empresas, mediante a formación empresarial e a 

titorización individual dos proxectos das emprendedoras. 

O programa consta dos seguintes módulos: 

Módulo lectivo (156 horas) 
Metodoloxía de proxectos 

Marketing 

Finanzas  

Recursos humanos 

Plan de operacións e loxística 

Aplicacións informáticas e comercio electrónico 

Fiscalidade 

Aspectos xurídicos (mercantiís e laborais) 

Unión Europea e comercio exterior 

Axudas locais 

Técnicas de comunicación 

Titorías de profesorado especializado (106 horas) 
Titorías e dirección de proxectos (238 horas) 
TOTAL HORAS CURSO: 500 horas 
 
 
Durante o ano 2006, realizáronse en Galicia tres cursos que contaron cun total de 51 alumnas das que  

finalizaron 38. 
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NÚMERO DE ALUMNAS 
LOCALIDADE DATAS 

Inscritas Conclúen 

A CORUÑA 25 Set 06 ao 18 Xan 07 19 13 

PONTEVEDRA 26 Set 06 ao 31 Xan 07 16 14 

LUGO 25 Set 06 ao 11 Xan 07 16 11 

  51 38 

 
 

1.3.1.2 Formación para a creación de empresa 
 
Cursos de formación dirixidos a mulleres, para a creación e/ou consolidación da súa propia 
empresa, en colaboración coa Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de 
Empresas (INCYDE). 

 

Durante o ano 2006 tivo lugar en Ourense o Programa de formación de emprendedoras e xestión 
de PEMES, realizado polo Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de Empresas. 

Este curso realizado entre o 26 de xuño e o 20 de outubro o 26 de xuño e o 20 de outubro, dirixiuse a 

mulleres empresarias e emprendedoras, tivo unha duración total de 400 horas e desenvolveu os 

seguintes contidos: 

Dirección de proxectos 

Marketing 

Finanzas 

Xurídico-fiscal 

Simulación de xestión 

Calidade 

Medio ambiente 

Comunicación 

Internet 

 

Nº de solicitudes: 25 
Nº de participantes: 18 
Plans de mellora: 6 
Proxectos de negocio: 10 
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1.3.1.3 Plano AVANZA. 
 
O día 16 de xuño asinouse polo Conselleiro de Innovación e Industria e o Secretario de Estado de 

Telecomunicacións e para a Sociedade da Información un Convenio de colaboración entre o Ministerio 

de Industria, Turismo e Comercio e a Xunta de Galicia para o desenvolvemento do Plano Avanza que 

busca conseguir a adecuada utilización das TIC, e así, contribuir ao éxito dun modelo de crecemento 

económico baseado no incremento da productividade e a competitividade, na promoción da igualdade social 

e rexional, na accesibilidade universal e na mellora do benestar e da calidade de vida da ciudadanía. 

 

No marco do mencionado plano, o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller 

desenvolveu un programa de creación de 10 páxinas webs para empresas de mulleres e un programa de 

formación en iniciación a internet para mulleres. 

 

a) Programa de creación de páxinas web para empresas de mulleres. 

 
O devandito programa realizouse coa colaboración da Federación de Empresarias de Galicia que  executou 

as seguintes actividades: 

- A selección das 10 empresas beneficiarias do programa mediante convocatoria pública atendendo aos 

seguintes criterios: 

a) Distribución provincial: A Coruña e Pontevedra, tres empresas cada unha delas e, Lugo e Ourense, 

dúas cada provincia. 

b) Perfil empresarial: a titularidade da empresa debe recaer nunha muller, contar con 2 ou 3 

traballadoras/es e pertencer a sectores nos que haxa unha subreprensentación feminina. 

- Elaboración das páxinas e formación do persoal das empresas beneficiarias para o mantemento das 

mesmas. 

O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller ocupouse de: 

 - A coordinación entre as empresarias beneficiarias do programa e as deseñadoras para o que contou co 

apoio técnico das Universidades de Vigo e A Coruña. As expertas das citadas Universidades tiveron como 

función a selección de empresas expertas en elaboración de páxinas web e a súa posta en contacto coas 

empresas de mulleres adxudicatarias do programa, o seguimento e control da elaboración e posta en 

funcionamento das citadas páxinas. 

- Coordinación, seguimento, control e avaliación do programa. 

Como resultado creáronse 10 páxinas web para outras tantas empresas de mulleres coa seguinte 

distribución territorial: 

A Coruña: 3 

Lugo: 2 

Ourense: 2 

Pontevedra: 3 
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b) Programa de formación en iniciación a internet para mulleres. 
 
O programa consistiu na realización de cursos de iniciación a internet, impartidos por persoal experto 

pertencente á Asociación de Enxeñería Informática, en telecentros ou aulas informáticas de concellos 

adecuadas a tal fin, ou no caso de non existir locais axeitados, a través dunha aula móvil acondicionada 

para impartir clases de informática.  

Este programa executouse coa colaboración de concellos de Galicia que realizaron a difusión, a selección 

das alumnas e a cesión dos locais para a realización dos cursos. 

Como apoio á aprendizaxe, elaborouse un material didáctico consistente nun documento escrito que contén 

todos os pasos a seguir para navegar por internet e utilizar os instrumentos básicos que permite a rede 

(correo electrónico, compra por internet, etc.). Este documento se acompaña dun CD co mesmo contido que 

permite ás alumnas seguir os pasos indicados de xeito fácilmente comprensible na súa computadora.  

Os cursos, de 20 horas de duración, adaptáronse en cada localidade á disponibilidade horaria das alumnas 

seleccionadas, e se realizaron nos seguintes concellos: 

 

AULA MÓVIL 

CONCELLO NÚMERO DE ALUMNAS 

Corcubión (A Coruña) 5 

Cotobade (Pontevedra) 11 

Marín (Pontevedra) 21 

Muíños (Ourense) 18 

Total concellos 4 Total alumnas 55 
 

 

TELECENTROS 

CONCELLO NÚMERO DE ALUMNAS 

Coles (Ourense) 16 

Cualedro (Ourense) 9 

Curtis (A Coruña) 18 

Ferrol (A Coruña) 16 

Fornelos de Montes (Pontevedra) 15 

Negreira (A Coruña) 22 

Oímbra (Ourense) 16 

Sarria (Lugo) 14 

Vilanova de Arousa (Pontevedra) 30 

Total concellos 9 Total alumnas 156 
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TOTAL CONCELLOS PARTICIPANTES: 13 
TOTAL ALUMNAS: 211 

 

 

1.3.2 Apoio empresarial 

1.3.2.1  Programa Emega 
 

Por Resolución do 23 de marzo de 2006, do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e 
da Muller (publicada no DOG do 30 de marzo) establécense as bases reguladoras que rexerán as 
subvencións para a creación de empresas de integración laboral da muller como estímulo a mulleres 
emprendedoras de Galicia (programa Emega) e se procede á súa convocatoria. 

 
O programa Emega constitúe unha opción específica dirixida exclusivamente ás mulleres co obxecto de 

fomentar o seu acceso ao autoemprego e á creación de empresas cunha dobre finalidade: 

 

1.- Estimular a cultura emprendedora da muller mediante o seu establecemento como empresaria.  

 

2.- Contribuír á creación de postos de traballo, especialmente de mulleres, polo menos, na súa fase inicial. 
 

O obxecto das convocatorias deste programa é conceder axudas e subvencións para o establecemento da 

muller como empresaria, con domicilio social e fiscal na Comunidade Autónoma de Galicia, como medio 

activo axeitado para a súa integración como traballadora autónoma. 

 

O programa EMEGA pretende reflectir unha realidade económica e social,  como é a existencia dun 

importante número de mulleres con capacidade emprendedora e con desexos de consolidar esa 

capacidade na realización de proxectos que incidan na economía da nosa comunidade.  

 

Obxecto. 

 

Trátase, como xa se ven indicando, dunha concesión de axudas e subvencións que baixo o réxime de 

concorrencia competitiva incentiva o establecemento da muller como empresaria, como medio axeitado 

para a súa integración laboral, baixo calquera forma de sociedade, cooperativa ou establecemento como 

traballadora autónoma, con domicilio social e fiscal, como dicía, na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Preténdese apoiar as mulleres emprendedoras, estimulándoas mediante a concesión dunha serie de 

axudas económicas para que se establezan como empresarias e deste xeito acaden a súa propia 

integración laboral e contribúan á creación de postos de traballo. 
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En canto ás Beneficiarias destas axudas  dentro do ámbito de aplicación desta resolución, éstas son: 

 
a) As mulleres individualmente consideradas que, atopándose en situación de desemprego cunha 

antigüidade mínima de tres meses inmediatamente anteriores ao inicio da actividade, se establezan como 

traballadoras autónomas ou se constitúan baixo unha forma de sociedade de carácter unipersoal, que 

desenvolvan, de xeito habitual, a súa actividade profesional na empresa para a que solicitan a subvención  

e creen, ao menos, un posto de traballo por conta allea desempeñado por unha muller. 

 

 E por outra banda 

 

b) As mulleres que atopándose en situación de desemprego e alo menos unha delas cunha antigüidade 

mínima de tres meses inmediatamente anteriores ao inicio da actividade, se unan ou asocien, e creen 

postos de traballo de, ao menos, dúas mulleres, tendo que ser unha delas obrigatoriamente a que leve os 

tres meses desempregada. 

 

Debe existir un compromiso no que se refire aos postos de traballo que se creen, no senso de que deberán 

estar cubertos por un período mínimo de cinco anos, contados desde a contratación (dende que se 

producen as altas correspondentes no sistema da seguridade social ou mutualidades profesionais), non 

computándose a estes efectos os contratos de interinidade. 

 

Axudas: 

 

Estas axudas están destinadas a sufragar gastos derivados da posta en marcha e funcionamento das 

empresas que teñan o inicio da súa actividade entre o 1 de marzo de 2005 e o 28 de febreiro de 2006. 

 

O orzamento total do programa EMEGA para o 2006 é de 1.538.700 € (FSE 80% e SGI 20%). 

 
 

NÚM DE AXUDAS CONCEDIDAS IMPORTE DAS AXUDAS CONCEDIDAS 
CO 50 CO 592.100 
LU 9 LU 103.400 
OU 8 OU 108.600 
PO 46 PO 590.400 
TL 113 TL 1.394.500 

 
 

NUM DE POSTOS DE TRABALLO CREADOS para mulleres 
POR CONTA PROPIA POR CONTA ALLEA TOTAL 
CO 69 CO 51 CO 120 
LU 14 LU 11 LU 25 
OU 9 OU 7 OU 16 
PO 57 PO 48 PO 105 
TL 149 TL 117 TL 266 
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SECTOR Núm axudas Importe 

 CO LU OU PO TL CO LU OU PO TL 
Administración e oficinas      - -    
Comercio 16 3 4 12 32 186.300 23.600 46.800 141700 398.400 
Madeira      0     
Sanidade 2   3 5 28.200   50.000 78.200 
Servicios (incluído servicios á 
persoas maiores e tamén 
garderías) 

18 5 4 15 42 216.100 62800 61.800 172.400 513.100 

Textil           
Turismo 12 1  15 28 134.100 17.000  208.300 359400 
Industria 2   1 3 27.400   18.000 45400 
Ensino           
Outros           

totais 50 9 8 46 113 592.100 103.400 108.600 590.400 1.394.500
 

 

1.3.2.2  Cotitularidade de explotacións 
 

Resolución do 8 de agosto de 2006 polo que se establecen as bases que rexerán as axudas e 
subvencións para o acceso das mulleres  á cotitulariedade de explotacións como fórmula de 
integración laboral da muller e estímulo ás mulleres emprendedoras de Galicia e se procede á súa 
convocatoria.  

 
Ao Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, organismo autónomo de carácter 

administrativo, adscrito á Secretaría Xeral de Igualdade da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, 

creado pola Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, correspóndelle, entre outras funcións, a de elaborar plans de 

actuación, programas piloto e plans-ponte para fomentar o emprego e facilitar a  formación profesional 

das mulleres (artigo 3.8). 

 
Por outra banda, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, establece 

o compromiso da Comunidade Autónoma na  eliminación da discriminación entre mulleres e homes e 

na promoción da igualdade no ámbito laboral e formativo. No seu artigo 31 establece que ‘a Xunta de 

Galicia adoptará as medidas necesarias para facilitarlles ás mulleres o acceso e mantemento da 

titularidade ou cotitularidade das explotacións agrarias’. 

 
Con esta convocatoria preténdese apoiar as mulleres labregas emprendedoras, estimulándoas 

mediante a concesión dunha serie de axudas económicas para que se rexistren como cotitulares das 

súas explotacións e deste xeito acaden o recoñecemento oficial do traballo que están a realizar nas 

explotacións. Ademais de reducir as inexactitudes estatísticas no que se refire aos datos sobre 

inactividade laboral das mulleres galegas. 
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Finalidade e réxime destas axudas 

 

O obxecto é establecer as bases que rexerán a concesión de subvencións en réxime de concorrencia 

non competitiva ás mulleres labregas galegas para lles facilitar o acceso á cotitularidade das 

explotacións agrarias, das que unicamente é titular un varón, rexistrándose a tal efecto no rexistro de 

explotacións agrarias prioritarias da Consellería do Medio Rural, como medio axeitado para a posta en 

valor, o recoñecemento social e legal e a garantía de dereitos do traballo das mulleres nas explotacións 

agrarias   

 
Beneficiarias: 

 

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas: 

a) As mulleres desempregadas que acceden á cotitularidade dunha explotación agraria a través da alta 

no rexistro de explotacións agrarias prioritarias da consellería do Medio Rural e da correspondente alta 

na Seguridade Social.  

b) As mulleres que, en situación de alta na Seguridade Social, no réxime especial agrario por conta 

propia ou no de autónomas, acceden por primeira vez á cotitularidade dunha explotación agraria na que 

traballan causando alta no rexistro de explotacións agrarias prioritarias da Consellería do Medio Rural. 

 

As axudas consisten nunha prima, por unha soa vez por explotación e beneficiaria, de 2.000 € euros 

pola inscrición  das solicitantes no rexistro de explotacións agrarias prioritarias da Consellería do Medio 

Rural. 

 

A inscrición deberase ter efectuado entre o 1 da xaneiro de 2006 e o 30 de novembro de 2006. 

 
 

COTITULARIDADE  

 Nº AXUDAS IMPORTE 

A CORUÑA 96 192.000€ 

LUGO 74 148.000€ 

OURENSE 24 48.000€ 

PONTEVEDRA 6 12.000€ 

TOTAL 200 400.000€ 
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1.3.2.3 Proxectos innovadores 
 
Resolución do 25 de agosto de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as 
axudas e subvencións para o apoio ao desenvolvemento de proxectos innovadores liderados por 
mulleres  
 
Con esta resolución preténdese iniciar unha liña de apoio a aquelas iniciativas económicas e empresariais 

resultantes da aplicación de proxectos innovadores de investigación e desenvolvemento á actividade 

profesional onde o liderado feminino é salientable e que supoñan a apertura e consolidación de novas vías 

para o emprego a través da aplicación da innovación sobre calquera eido do sectores produtivos da 

economía galega, ben sexa polo desenvolvemento de tecnoloxías avanzadas e da aplicación de novas 

fórmulas sobre a produción, a distribución ou coa achega ao mercado de produtos innovadores con 

perspectiva de consolidación constituíndo unha opción significativa de cara á mellora no emprego das 

mulleres galegas. 

No ámbito desta medida inclúense aquelas iniciativas empresariais lideradas por mulleres, empresarias 

autónomas ou empresas constituídas baixo calquera fórmula societaria na que as mulleres teñan 

participación maioritaria, que puxesen en marcha o seu proxecto innovador a partir de xaneiro de 2005 e 

onde terán preferencia as que se incorporan a actividade laboral despois da súa participación en proxectos 

de investigación avalados por unha universidade galega ou por organismos e entidades a elas vinculados 

ou dependentes. 

Poderán ser beneficiarias destas axudas: 

a) As empresarias autónomas, incluídas as sociedades unipersoais, que iniciasen a actividade profesional 

entre o 1 de xaneiro de 2005 e a data de finalización de presentación de solicitudes partindo dunha 

situación de inactividade laboral ou ben que se constitúen en empresarias co fin de mellorar a súa 

empregabilidade, e que desenvolvan, de xeito habitual, a súa actividade profesional na empresa para a que 

se solicita subvención. 

b) As empresas participadas maioritariamente por mulleres que iniciasen a súa actividade entre o 1de 

xaneiro de 2005 e a data de finalización de presentación de solicitudes e nas cales a maioría das mulleres 

acceden á condición de socias partindo dunha situación de inactividade laboral ou ben adquiren esta 

condición de socias co fin de mellorar a súa empregabilidade e que desenvolvan, de xeito habitual, a súa 

actividade profesional na empresa para a cal se solicita subvención. En todos os casos cumprirase o 

requisito mínimo de existencia dunha socia que desenvolve o seu traballo na empresa.  

Considerarase que as mulleres que se constitúen en empresarias logo da súa participación como bolseiras 

ou colaboradoras en proxectos innovadores tutelados polas universidades galegas, ou ben, que despois do 

desempeño por conta allea dun traballo en empresas delas dependentes relacionado coa actividade 

obxecto de subvención se constitúen en empresarias para a mellora da súa empregabilidade. 
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INNOVACIÓN 2006  
 
 

NÚM DE AXUDAS CONCEDIDAS IMPORTE DAS AXUDAS CONCEDIDAS 

CO 7 CO 70.000€ 

LU 2 LU 20.000€ 

OU 0 OU 0 

PO 3 PO 30.000€ 

TL 12 TL 120.000€ 
 
 

NUM DE POSTOS DE TRABALLO CREADOS para mulleres 
POR CONTA PROPIA POR CONTA ALLEA TOTAL 

CO 10 CO 8 CO 18 

LU 2 LU 2 LU 4 

OU - OU - OU - 

PO 5 PO 1 PO 6 

TL 17 TL 11 TL 28 
 
 

SECTOR Núm axudas Importe 

 CO LU OU PO TL CO LU OU PO TL 

Administración e oficinas 1 - - - 1 10.000 - - - 10.000 

Comercio           

Madeira           

Sanidade 1 1 - - 2 10.000 10.000 - - 20.000 

Servizos 5 1 - 2 8 50.000 10.000 - 20.000 80.000 

Textil           

Turismo           

Industria - - - 1 1 - - - 10.000 10.000 

Ensino           

Outros           

totais 7 2 - 3 12 70.000 20.000 - 30.000 120.000
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1.4 Visibilización das mulleres galegas 
 

1.4.1 Mulleres expertas. 
 
A Cuarta Conferencia Mundial sobre as Mulleres, celebrada en Pekín, China, en setembro de 1995, 

estableceu unha axenda para a participación das mulleres, denominada Plataforma de Acción. As súas 

accións pretenden o serio compromiso de tódolos sectores, públicos e privados, na erradicación daqueles 

obstáculos que aínda perviven para a activa participación das mulleres en tódalas esferas da vida, a través 

dun equilibrio no acceso á toma de decisións no eido económico, social, cultural e político. 

En cada área de traballo establecida -o crecemento da pobreza entre as mulleres, a desigualdade e o 

acceso desigual á educación e á formación, a desigualdade no acceso ao coidado sanitario, a violencia 

contra as mulleres, os efectos dos conflitos armados nas mulleres, a desigualdade no acceso ás actividades 

produtivas e recursos, a desigualdade na toma de decisións, a insuficiencia dos mecanismos para promover 

o avance das mulleres, a inaxeitada promoción e protección dos dereitos humáns das mulleres, os 

estereotipos e a desigualdade no acceso aos medios de comunicación, as desigualdades na xestión dos 

recursos naturais e a protección do medio ambiente e a discriminación e violación dos dereitos das nenas- 

diagnostícanse os problemas para a participación das mulleres e establécense obxectivos estratéxicos a 

conquerir a través de accións concretas que deben ser realizadas por diferentes axentes.  

 

O potencial dos medios de comunicación para contribuír ao avance das mulleres no mundo foi recoñecido, 

pola incidencia que as súas mensaxes teñen nas políticas, nas actitudes privadas e no comportamento das 

persoas, moi particularmente na infancia e na xuventude. Pero ao mesmo tempo púxose de relevo o pesado 

fardo que supón aínda a repetición nos medios de imaxes negativas ou estereotipadas das mulleres, que 

seguen pesando gravemente sobre a imaxe xeral do colectivo.  

 

Os obxectivos estratéxicos sobre os medios de comunicación foron o aumento da participación e do acceso 

das mulleres á expresión a través dos medios e á toma de decisións, ademais da promoción dunha imaxe 

equilibrada e non estereotipada das mulleres.  

 

Entre as accións propostas para aumentar a participación e o acceso das mulleres á expresión e á toma de 

decisións nos medios de comunicación, está a creación de directorios de expertas. É unha evidencia 

constatada en case tódalas sociedades que é necesario articular mecanismos para loitar, en primeiro lugar, 

contra os estereotipos sobre as mulleres e as actividades que realizan, xa que se trata de ideas 

preconcibidas ancoradas no pasado e que nada teñen que ver co papel cada vez máis importante que as 

mulleres teñen en tódolos ámbitos da nosa sociedade. Ao mesmo tempo, é importante tamén realizar 

accións que leven a unha maior visibilidade da realidade das mulleres na nosa sociedade, as súas tarefas, 

os seus logros e as súas actividades.  

 

Co Directorio de Mulleres Expertas preténdese precisamente dotar aos medios de comunicación dunha 
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ferramenta que permita a procura da opinión experta entre o colectivo das mulleres, visibilizando o 

importante número de mulleres na nosa Comunidade Autónoma que teñen méritos abondo para seren 

consideradas expertas na materia á que adican os seus esforzos profesionais. Téntase así, dun xeito moi 

sinxelo, incorporar aqueles rasgos mais importantes do curriculum profesional dunha muller e os seus datos 

de contacto, para que o medio de comunicación correspondente, no momento que queira conquerir unha 

opinión experta sobre un tema concreto, poida atopala facilmente e así, contribuír a unha maior e mais real 

visibilización do traballo e o esforzo das mulleres galegas. O uso do directorio como ferramenta de busca 

desa opinión experta vaise acordar cos diferentes medios de comunicación, igual que se ten xa traballado 

con eles na elaboración da propia ferramenta, para que respostase axeitadamente ao sistema de traballo 

dos e das profesionais que van facer uso dela.  

 

O traballo realizado para a procura dos nomes que compoñen este directorio non é mais ca unha primeira 

aproximación. O directorio está aberto a novas e continuadas incorporacións, que o farán máis completo, 

actualizado e útil, na nosa tarefa por conquerir un maior espazo para as mulleres nos medios de 

comunicación, que poda axudar a eliminar, a través da difusión do rigoroso traballo e adicación que hai 

detrás de cada unha delas, os estereotipos que aínda nos vencellan exclusivamente ao ámbito privado, do 

coidado e do fogar.  

 

A concepción da cualidade de experta ten sido, desde o comezo do traballo de elaboración deste directorio, 

aberta e non exclusiva. Desde a incorporación de mulleres cun perfil claramente técnico -profesoras de 

universidade, investigadoras, profesionais vencelladas a carreiras habitualmente consideradas como 

masculinas- a outras vencelladas a outros eidos considerados tradicionalmente como mais femininos, a 

nosa vontade é que sexa posible atopar calquera tipo de perfil, desde as profesionais da investigación ata 

as directivas de asociacións.  

 

A tarefa non é doada, pero en cambio enormemente ilusionante. Cada muller participante no proxecto, cada 

opinión verquida despois da solicitude desde un medio de comunicación, está colaborando na tarefa máis 

gratificante de todas, a de conquerir que a sociedade na súa totalidade sexa consciente do decisivo paso 

que as galegas teñen dado nos últimos trinta anos para incorporarse, de xeito igualitario e xusto, á todas as 

facetas da vida de Galicia. 

 

Nestes momentos existen 797 rexistros de mulleres galegas expertas nas seguintes áreas: 

- Artes escénicas (cine, teatro) 

- Artes plásticas (pintura, escultura, restauración...) 

- Asociacionismo e voluntariado 

- Asuntos sociais 

- Ciencias da saúde e sanidade 

- Ciencias experimentais e medio ambiente 

- Ciencias psicolóxicas e sociais 

- Ciencias xurídicas 
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- Deportes 

- Economía e empresa 

- Educación 

- Enxeñerías e arquitectura 

- Forzas de seguridade do Estado 

- Lingua e literatura 

- Medios de comunicación 

- Música 

- Oficios profesionais (restaurantes, xastrería, perruquería) 

- Outras 

- Política e sindicalismo  

- Relixión  

- Xénero, muller, terceira idade, xuventude 

 

1.5 Introdución do principio de igualdade na normativa galega 
 

1.5.1 Informes de impacto de xénero. 
 
No Título preliminar, Capítulo II, da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a Igualdade de mulleres e homes na 

Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 7º recolle que os proxectos de lei presentados no 

Parlamento galego pola Xunta de Galicia irán acompañados dun informe sobre o seu impacto de xénero 

elaborado polo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller. Asimesmo, no artigo 8º 

indica que os regulamentos con repercusión en cuestións de xénero elaborados pola Xunta de Galicia 

tamén exixirán, antes da súa aprobación, a emisión dun informe sobre o seu impacto de xénero elaborado 

polo mesmo organismo. 

Concordando co mandato da lei, o Servizo Galego de Igualdade, emitiu durante o ano 2006, 47 informes 
de impacto de xénero sobre: 

- Anteproxectos de Lei: 18 
- Proxectos de Decreto: 29 

 

1.6 Proxectos europeos para favorecer a participación das mulleres no mundo 
laboral 

 
Proxecto CALÍOPE (Iniciativa Comunitaria EQUAL). 
 
Del 1 xaneiro ao 31 de decembro de 2006 

Entidade: Servizo Galego de Igualdade (SGI). 

 
O Proxecto Calíope (Calidade e Igualdade de Oportunidades nas Políticas de Emprego) encádrase dento da 

Iniciativa Comunitaria EQUAL e vaise levar a cabo hasta decembro de 2007. Sitúase no eixo  IV  Igualdade 
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de Oportunidades, e na área temática “Reducir os desequilibrios de xénero e apoiar a eliminación da 

segregación no  traballo”. As actuacións que vai desenvolver estarán dirixidas á promoción de unha maior e 

más ampla participación da muller no mercado laboral, potenciando a súa presenza en sectores produtivos 

e niveis xerárquicos onde se atopen infrarrepresentadas. 

 

Calíope é un proxecto plurirrexional, cuxa coordinación é de carácter estatal, a través do Instituto da Muller 

dependente da Secretaría General de Políticas de Igualdad (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), pero 

que se desenvolve nas Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria e Galicia. 

 

As liñas xerais do traballo en Galicia, desenvólveas o Servizo Galego de Igualdade, e céntranse no fomento 

da actividade emprendedora das mulleres a través da orientación profesional, a sensibilización e a 

formación, a mellora da empregabilidade das mulleres, preferentemente xoves do mundo rural. 

Os obxectivos xerais da intervención son:  

 Facilitar un mellor desenvolvemento das políticas de emprego e formación e o funcionamento do 

mercado de traballo a través da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

 Favorecer a participación das mulleres no mundo laboral, a través da aplicación do enfoque de 

xénero nas estratexias de intervención dos actores do mercado de traballo. 

 

Obxectivos específicos: 

- Realizar unha proposta metodolóxica sobre intervención desde unha perspectiva de 

xénero nos diferentes ámbitos da creación de emprego e desenvolvemento dos 

recursos humanos: mulleres desempregadas, estruturas laborais, dispositivos de 

emprego e formación. 

- Comprometer aos actores do mercado de traballo a integrar dita proposta nos seus 

respectivos ámbitos de actuación, mediante un proceso de formación, participación e 

validación das distintas estratexias de intervención traballadas na proposta 

metodolóxica. 

- Estimular o acceso das mulleres ao mudo laboral. 

- Fomentar o espírito emprendedor e a creación de empresas de mulleres, tanto como 

fórmula de acceso ao mundo laboral como de desenvolvemento dos territorios. 

As persoas beneficiaras deste proxecto son: 

- Mulleres con ideas emprendedoras. 

- Mulleres empresarias que necesiten optimizar os resultados do seu negocio, 

cooperativas e sociedades que precisen a mellora da capacidade organizativa a través 

de redes empresariais desde unha perspectiva de igualdade de oportunidades. 

- Persoal técnico e axentes especializados vinculados ao desenvolvemento do proxecto. 

- Persoal técnico integrante dos servizos de inserción laboral que exerzan funcións de 

información, asesoramento, acompañamento e intermediación para a inserción de 

mulleres no mercado de traballo.  

 33



Memoria de actividades 2006 – Servizo Galego de Igualdade 

 

O proxecto estase desenvolvendo en varios concellos e comarcas da Comunidade Autónoma de Galicia. A 

continuación enumérase por provincias. Así teríamos: na provincia de A Coruña o concello de Mazaricos e a 

comarca de Fisterra; na provincia de Lugo as comarcas de Mariña Central e Sarria; na provincia de Ourense 

as comarcas de Terra de Trives, Allariz-Maceda e Terra de Celanova; e na provincia de Pontevedra as 

comarcas de Tabeirós-Terra de Montes e Deza 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
1.1. Asistencia ás persoas  

1.2. Estruturas e sistemas 

1.3. Medidas de acompañamento 

1.4. Asistencia técnica  

1.5. Transnacionalidade 

 

1.1. Asistencia ás persoas 
 

Programa de inserción laboral a través de itinerarios para o autoemprego no ámbito rural. 
  

Traballo con beneficiarias. 
Polo momento, o número de beneficiarias do proxecto Calíope, que xa tiveron unha toma de contacto, e se 

mostraron interesadas en participar nas accións que se teñen previsto levar a cabo dentro do proxecto, 

foron un total de 102. Atendendo á distribución do proxecto Calíope, temos a seguinte situación: 

 

PROVINCIA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

USUARIAS 26 16 16 44 

 

Mulleres interesadas  en participar  no
Proxecto Calíope

 
Gráfica 1: Beneficiarias das accións do proxecto Calíope. 

26
16 A Coruña 

Lugo 
Ourense 

16
44 Pontevedra 
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Situación Laboral

44

58 

Mulleres desempleadas 
Mulleres empleadas 

 
Gráfica 2: Situación laboral. 

 

Idade

10

72

20 
Mulleres < 25 años 
Mulleres 25 - 50 años

Mulleres > 50 años 

 
Gráfica 3: Intervalo de idade. 

 

Nivel de Estudos

51

9
30 

12 Mulleres con estudos
primarios

Mulleres con estudos
secundarios obligatorios

Mulleres con estudos
secundarios

Mulleres con estudos
universitarios

 
Gráfica 4: Situación académica. 

 

 

 

 Charlas de sensibilización para o fomento do autoemprego no ámbito rural. 
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Despois da reunión da mesa técnica do día 4 de outubro, decídese realizar, entre outras actividades, unhas 

 seu obxectivo é intentar conseguir que algunhas destas mulleres, sexan alumnas do curso de Xestión 

n canto ao desenvolvemento da sesión fíxose do seguinte xeito: primeiro expúxose o proxecto Calíope; en 

CONCELLOS CEE MONDOÑEDO CELANOVA LALÍN TOTAL 

charlas de sensibilización empresarial para mulleres nos catro Concellos cabeceira (Cee, Lalín, Mondoñedo 

e Celanova) 

 

O

Empresarial para Emprendedoras que se levará a cabo a comezos de novembro. Estas charlas están 

encadradas dentro do programa de mellora da empregabilidade das mulleres do ámbito rural a través dos 

procesos formativos para o desenvolvemento de ideas empresariais.  

 
E

segundo lugar, unha muller empresaria, participante nos viveiros de empresa da USC, fixo unha exposición 

sobre a súa experiencia empresarial; para rematar, persoal da Dirección Xeral de Promoción do Emprego, 

informou das diferentes liñas de axuda e recursos para a creación de emprego. Rematadas a exposicións, 

deixouse un tempo para facer preguntas. 

 

MULL
TES 9 2 16 22 49 ERES 

PARTICIPAN

HOMES PARTICIPANTES   1 1 2 

TOTAL 9 2 17 23 51 

 

 

 
urso de xestión empresarial para emprendedoras- VIGO do 17 de novembro ao 2 de decembro (24 

os 

otivación empresarial: o fin primordial deste módulo foi conseguir motivar as mulleres 

• : intentouse dar unha visión xeral das políticas de igualdade 

 

      

 
 plan de empresa 

be de sustentar un plan de empresa: Análise do ámbito. 

 político-normativa. 

C
horas de duración). Participaron nesta acción formativa un total de 10 mulleres. O curso está distribuído d

seguintes contidos: 

• Módulo de m

facía a creación de autoemprego. Unha nova empresaria relato a súa experiencia profesional. 

Profesora: Ana Isabel Pérez Carreira. 

Módulo de igualdade de oportunidades

de oportunidades e da situación da muller en relación ao autoemprego. Proporcionouse información

de todas as axudas para a creación de emprego e en especial de emprego feminino.  

Profesora: Sandra Rial Costa 

O
1.1. En que se de

1.1.1. Ámbito xeral: Dimensión económica, tecnolóxica, socio-cultural e
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1.1.2. Ámbito específico: Análise do mercado. Clientes. Competidores. Substitutivos. Análise dos 

provedores. Barreiras de entrada e saída. 

1.2. Instrumentos para a análise do ámbito: Análise DAFO e Perfil do ámbito. 

1.3. Orientación de futuro da empresa: Fin, misión cultura e estilo de dirección. 

2.2. Deseño do negocio: produtos, mercados e tecnoloxía 

2.3. Deseño da estrutura: Recursos tecnolóxicos, físicos, humanos e financeiros. 

2.4. Deseño dos procesos: A cadea de valor 

2.5. Definición de obxectivos cuantitativos e cualitativos e instrumentos para o seu control. 

       Profesor: Oscar García Álvarez 

 
O plan de financeiro 

• A linguaxe financeira na empresa: A contabilidade. 

• Información básica contable: O Balance de Situación e a Conta de Resultados 

• Que é a rendibilidade, como se consegue. 

• A partir de que nivel de actividade empezase a obter benéficos: O punto de equilibrio. 

• necesario equilibrio entre as actividades do negocio e o seu financiamento: Equilibrio financeiro 

• plan financeiro como vehículo para a análise do a viabilidade do proxecto de empresa. 

• Principais alternativas de financiamento dun proxecto de creación de empresa. 

             Profesor: Manuel Veloso Espiñeira. 

 

Para a impartición dun programa de capacitación de emprendedoras como o que nos ocupa, debe aplicarse 

unha metodoloxía de traballo moi concreta e baseada en: 

• A participación de profesores/ás cun dobre perfil: unha ampla experiencia tanto docente como 

profesional no mundo empresarial. 

• Desenvolvemento de sesións participativas: A dinámica de traballo na aula foxe de formulacións 

puramente expositivos, fomentando en todo momento o debate e intercambio de ideas entre os 

participantes. 

• Análise de casos prácticos e de situacións de negocio: O reforzo das formulacións teóricas 

conséguese unicamente mediante a práctica por iso traballaremos continuamente no 

desenvolvemento de casos prácticos nos que se expoñen situacións empresariais reais que 

deberán ser analizados polos alumnos para o seu diagnóstico e proposta de accións de mellora. 

• Traballo en equipo: a achega dos distintos participantes no programa é fundamental para un maior 

enriquecemento da formación. Por iso nos casos prácticos traballaremos sempre en equipos de 

traballo de 3-4 persoas. 

 

 

Curso de xestión empresarial para emprendedoras-FERROL do 10 de novembro ao 1 de decembro (28 

horas de duración). Participaron nesta acción formativa un total de 12 mulleres. Para desenvolver os 

contidos do programa, expertas e expertos profesionais combinaron o desenvolvemento teórico de materiais 

 37



Memoria de actividades 2006 – Servizo Galego de Igualdade 

cunha visión práctica, obtida en primeira persoa a través da súa actividade profesional e que se concretará 

nunha explicación de exemplos e casos prácticos. 

 

A estrutura do curso foi a seguinte: 

• Módulo de motivación empresarial: o fin primordial deste módulo foi conseguir motivar as mulleres 

cara  a creación de autoemprego. Unha nova empresaria relato a súa experiencia profesional. Ana 

Isabel Pérez Carreira. Empresaria. 

• Módulo de igualdade de oportunidades: intentouse dar unha visión xeral das políticas de igualdade 

de oportunidades e da situación da muller en relación ao autoemprego. Proporcionouse información de 

todas as axudas para a creación de emprego e en especial de emprego feminino. Sandra Rial Costa. 

Pedagoga e Axente de Igualdade de Oportunidades 

• Dirección Xeral e Estratexia: a alumnas coñeceron as ferramentas técnicas básicas para a 

elaboración de técnicas básicas para a elaboración dun Plan Estratéxico (análise DAFO, matrices de 

xestión,...) e as chaves para a súa posta en marcha no mundo real. Rafael Martínez Carrasco.Consultor 

independente. Antigo Xerente de Portadeza, Director Xeral de Cymasa e Xerente de Distribución e 

Mercadotecnia de Repsol. 

• Introdución á Finanzas: ao longo deste módulo a ensino a interpretar os estados financeiros das 

empresas e incidiuse na forma de obter e xestionar eficazmente os recursos financeiros. Antonio 

Salazar Pérez.Jefe dá Unidade Subdirección de Investimentos de Caixa Galicia 

• Introdución á Mercadotecnia: as asistentas aprenderon a desenvolver un Plan de Mercadotecnia 

analizando as diferentes variables e implicacións na xestión comercial. Javier Pou de los Mozos. 

Responsable de Mercadotecnia Ite Caixa Galicia 

• Dirección de Persoas: ensináronse os aspectos básicos dos procesos de xestión do capital humano 

(selección, formación, avaliación, compensación, etc.), así como os principais aspectos xurídicos e 

empresariais das relacións laborais co fin de que coñecesen as ferramentas básicas para xestionar un 

dos activos máis importantes da empresa. Montserrat Pita. Consultora independente 

• Ámbito Xurídico: as asistentas a lles proporciono formación para que sexan capaces de avaliar os 

efectos dos previsibles cambios no marco legal das empresas galegas. Leonor Abad Martín. Letrada da 

Corporación Caixa Galicia 

• Elaboración de Plans de Negocio: con enfoque práctico, as alumnas recibiron crávela para elaborar 

un Plan de Negocio dunha empresa. Daniel Ramos Lobón. Socio - Director Comercial de Corunet. 

Presidente da Confederación Galega de Asociacións de Xóvenes Empresarios. Presidente da 

Asociación Marineda de Xóvenes Empresarios de A Coruña. 

 
Curso de xestión empresarial para empresarias - VIGO do 14 de novembro ao 14 de decembro (32 

horas de duración). Participaron nesta acción formativa un total de 6 mulleres. 

O curso está distribuído dos seguintes contidos: 

• Módulo de motivación empresarial: o fin primordial deste módulo foi conseguir motivar as 

mulleres facía a creación de autoemprego. Unha nova empresaria relato a súa experiencia 

profesional. Profesora: Ana López Lorenzo 
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• Módulo de igualdade de oportunidades: intentouse dar unha visión xeral das políticas de 

igualdade de oportunidades e da situación da muller en relación ao autoemprego. Proporcionouse 

información de todas as axudas para a creación de emprego e en especial de emprego feminino. 

Profesora: Sandra Rial Costa 

 

Dirección de equipos e negociación. 
• Análise da situación actual: ¿Como estamos a dirixir os nosos colaboradores?. ¿Para que liderar?. 

Problemas máis habituais. 

• Conceptos: ¿Xefe/a, Coordinador/a?. A flexibilidade de estilos. As necesidades e motivacións das 

persoas. As habilidades necesarias no líder: comunicar, formar... 

• Técnicas e Ferramentas: Delegación e responsabilización. Desenvolvemento dos colaboradores. 

Motivación do equipo. A planificación, o seguimento e o control. Comunicación Interpersoal 

• Negociación. Técnicas para unha negociación máis efectiva. A empatía na negociación. A linguaxe 

corporal na negociación. Diferenzas culturais. 

Profesora: Begoña Jamardo Suárez 

 

Xestión Financeira. 
Diagnóstico económico-financeiro 

• A información económica necesaria para coñecer o estado da miña empresa 

• O balance: inventario dos recursos da compañía 

• O resultado: marxes e beneficios 

• ¿Como se valoran os recursos na contabilidade? Principios contables básicos. 

• A estrutura económica da compañía: o punto de equilibrio e os custos fixos e variables. 

Xestión de tesouraría e negociación bancaria 

• O presuposto de tesouraría 

• Previsións de cobramentos e pagamentos: as técnicas necesarias e as datas valor 

• Medios de cobramentos e pagamentos: análise comparativa 

• A negociación coas entidades financeiras: como analizan as empresas e os proxectos as entidades 

financeiras; o balance Banco-Empresa; a estratexia de negociación cos bancos; o seguimento das 

condicións pactadas. 

Profesora: Pilar Carlota Sánchez Puga 

 
Ferramentas de Mercadotecnia. 
Ferramentas de comunicación comercial 

• O valor da marca e a imaxe corporativa 

• Os elementos da Comunicación Comercial 

• Medios convencionais e non convencionais 

• Principais soportes publicitarios existentes: prensa, revistas, radio, TV, cinema, publicidade exterior, 

mercadotecnia directa, internet e publicidade on-line, publicidade no punto de venda, patrocinios. 

• O presuposto de publicidade. 
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• Planificación e control da efectividade publicitaria Satisfacción e fidelización de clientes 

• A diferenciación de produtos e servizos 

• Cambios na resposta do consumidor ante a comunicación comercial 

• Xestión eficaz de Queixas e reclamacións 

• O Valor do cliente. Identificación dos clientes máis rendibles 

• Cara á persoalización das ofertas 

• Concepto de fidelización: Máis alá da satisfacción do cliente 

• ¿Como conseguir a fidelidade dos clientes? 

• ¿Como premiar a fidelidade dos clientes? 

• Programas e plans de fidelización. 

Profesor: Oscar García Alvarez 

 

 

Para a impartición dun programa de capacitación de emprendedoras como o que nos ocupa, debe aplicarse 

unha metodoloxía de traballo moi concreta e baseada en: 

� A participación de profesores/ás cun dobre perfil: unha ampla experiencia tanto docente como profesional 

no mundo empresarial. 

� Desenvolvemento de sesións participativas: A dinámica de traballo na aula foxe de formulacións 

puramente expositivos, fomentando en todo momento o debate e intercambio de ideas entre os 

participantes. 

� Análise de casos prácticos e de situacións de negocio: O reforzo das formulacións teóricas conséguese 

unicamente mediante a práctica por iso traballaremos continuamente no desenvolvemento de casos 

prácticos nos que se expoñen situacións empresariais reais que deberán ser analizados polos alumnos para 

o seu diagnóstico e proposta de accións de mellora. 

� Traballo en equipo: a achega dos distintos participantes no programa é fundamental para un maior 

enriquecemento da formación. Por iso nos casos prácticos traballaremos sempre en equipos de traballo de 

3-4 persoas. 

 

 
Curso de xestión empresarial para empresarial para empresarias - A CORUÑA do 14 de novembro ao 

19 de decembro (36 horas de duración). Participaron nesta acción formativa un total de 10 mulleres. Para 

desenvolver os contidos do programa, expertas e expertos profesionais combinarán o desenvolvemento 

teórico de materias cunha visión práctica, obtida en primeira persoa a través da súa actividade profesional e 

que se concretará nunha explicación de exemplos e casos prácticos. 

 

O curso estrutúrase nos seguintes módulos: 

 

Módulo de igualdade de oportunidades: intentouse dar unha visión xeral das políticas de igualdade de 

oportunidades e da situación da muller en relación ao autoemprego. Proporcionouse información de todas 
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as axudas para a creación de emprego e en especial de emprego feminino. Sandra Rial Costa. Pedagoga e 

Axente de Igualdade de Oportunidades 

Dirección Xeral e Estratexia: as alumnas coñeceron as ferramentas e técnicas básicas para a elaboración 

dun Plan Estratéxico (análise DAFO, matrices de xestión,...) e as claves para a súa posta en marcha no 

mundo real. Rafael Martínez Carrasco.Consultor independente. Antigo Xerente de Portadeza, Director Xeral 

de Cymasa e Xerente de Distribución e Mercadotecnia de Repsol. 

Introdución á Contabilidade: neste módulo explicáronse os conceptos básicos de contabilidade aplicable á 

xestión empresarial. 
Introdución á Mercadotecnia: as asistentas aprenderon a desenvolver un Plan de Mercadotecnia 

analizando as diferentes variables e implicacións na xestión comercial. Javier Pou de los Mozos. 

Responsable de Mercadotecnia Ite Caixa Galicia. 

Dirección de Persoas: ensináronse os aspectos básicos dos procesos de xestión do capital humano 

(selección, formación, avaliación, compensación, etc.), así como os principais aspectos xurídicos e 

empresariais das relacións laborais co fin de que coñecesen as ferramentas básicas para xestionar un dos 

activos máis importantes da empresa. Montserrat Pita. Consultora independente. 

Introdución ás Finanzas: ao longo deste módulo interpretáronse os estados financeiros das empresas e 

incidiuse na forma de obter e xestionar eficazmente os recursos financeiros. Antonio Salazar Pérez. Xefe da 

Unidade Subdirección de Investimentos de Caixa Galicia. 

Ámbito Xurídico: as asistentas a lles proporciono formación para que sexan capaces de avaliar os efectos 

dos previsibles cambios no marco legal das empresas galegas. Leonor Abad Martín 

Letrada da Corporación Caixa Galicia. 

Dirección de Operacións: as asistentas coñeceron as vías para mellorar a produción, loxística e sistemas 

de información nas organizacións e especialmente como eliminar os custos innecesarios no proceso de 

produción para lograr procesos que acheguen valor engadido. Carlos González Jardón 

Responsable tecnolóxico de entidades financeiras de Softgal. 

 
1.2. Estruturas e sistemas 

 Elaboración de proposta para a formaicón en igualdade de oportunidades do persoal técnico 
integrante dos servizos de inserción laboral. 

 
 Formación en igualdade de oportunidades do persoal técnico integrante dos servizos de 

inserción laboral. 
Dirixido a persoal dos servizos públicos de emprego vinculados á orientación, información e asesoramento 

para que introduzan a dimensión de xénero na súa práctica profesional. 

Bloque I. Conceptos básicos da construción da identidade de xénero 

• A división sexual do traballo 

• O proceso de socialización diferencial e os estereotipos de xénero 

Bloque II. Situación laboral de mulleres e de homes e formas de intervención 
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• Factores de discriminación laboral e indicadores de desigualdade laboral 

• As políticas de igualdade de oportunidades e a estratexia do mainstreaming de xénero 

Bloque III. A intervención igualitaria no ámbito da actividade emprendedora 

• O efecto diferencial do xénero na actividade emprendedora de mulleres e de homes (tipos de ideas 

de negocio, perfil ideal de persoa emprendedora, contidos formativos, etc.) 

• Promover a actividade emprendedora aplicando a estratexia de mainstreaming de xénero: 

o Como informar respondendo ás necesidades e posicións diferentes de mulleres e de 

homes. 

o Aspectos diferenciais de mulleres e de homes no proceso de asesoramento. 

o Elementos e aspectos a ter en conta na derivación a outros servizos para responde con 

criterios de equidade ás demandas de mulleres e de homes 

 
 Persoal pertencente á Dirección Xeral de Formación e Colocación  

 

O enfoque de xénero aplicado á inserción laboral das mulleres e homes é unha das carencias 

características de múltiples servizos e recursos ocupados na información e o asesoramento e a formación 

para a inserción laboral. Para solucionar a posible invisibilidade que afecta aos distintos colectivos de 

mulleres á hora de abordar a incorporación ao mercado de traballo, establecerase unha formación mínima 

dirixida ás/os profesionais con vinculación directa a esta actividade. 

 

Os contidos a impartir nestas 4 xornadas de formación, de 5 horas de duración cada unha a impartir, foron 

os seguintes: concepto de perspectiva de xénero, principio de mainstreaming e igualdade de xénero, 

situación laboral de mulleres e homes, o efecto diferencial do xénero, colectivos de difícil inserción laboral, 

estratexias e métodos de actuación para a igualdade no acceso, permanencia e promoción no mercado 

laboral, medidas activas de emprego, subvencións e axudas para a creación de empresas. 

 
Esta actividade levouse a cabo en: 
 

LOCALIDADE A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

DATA 18-12 19-12 21-12 19-12 

ASISTENTES 7 (4 mulleres, 3 
homes) 

21 (14 mulleres, 7 
homes) 

14 (12 mulleres, 2 
homes) 

14 (13 mulleres, 1 
home) 

 
 
 Personal pertencente á Dirección Xeral de Promoción do Emprego 

 

LOCALIDADE CEE MONDOÑEDO CELANOVA LALÍN 
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DATA 21-12 21-12 22-12 20-12 

ASISTENTES 3 (1 muller,  2 
homes) 1 muller 1 muller  4 mulleres 

 
 

O contido a impartido nestas 4 xornadas de formación, de 5 horas de duración cada unha é o mesmo que 

para o persoal pertencente á Dirección Xeral de Formación e Colocación. 

 
Formación en igualdade de oportunidades do persoal técnico integrante das Escolas de Negocios: 

A duración de cada xornada formativa foi de 4 horas. 

 Persoal pertencenta á Escola de Negocios de Caixanova. 
Vigo,  25 de outubro,  contou coa participación de 6 persoas, 3 mulleres e 3 homes. 

 
 Persoal pertencente ao Instituto de Desenvolvemento Empresarial de Caixa Galicia 

A Coruña, 26 de outubro, contou coa participación foi de 7 persoas, 4 mulleres e 3 homes. 
 
 
 Formación dos equipos territoriais 

Os día 18, 19 e 20 de decembro levou a cabo a realización da formación dos grupos de traballo integrantes 

na mesa, a cargo da Unidade Técnica. 

Lugar: Santiago de Compostela 

Asistentes: USC – Uniemprende, UPTA – Galicia,  Servizo Galego de Igualdade, Federación Galega de 

Empresarias, LIKaDI) 

Temas Tratados: 

1) Formación dos equipos territoriais. 

2) Reformulación e planificación da nova experiencia. 

3) Elaboración do plan do traballo 2007. 

1. Formación dos equipos territoriais: 

 O obxectivo de coñecer o alcance das políticas de igualdade de oportunidades. 

 Os contidos abordados foron os seguintes: 

 A perspectiva de xénero e as políticas de igualdade de xénero. 

 O efecto das intervencións aparentemente neutras. 

 As desigualdades entre mulleres e homes na actividade emprendedora e empresarial. 

 O papel dos procedementos de traballo no mantemento das desigualdades. 

 O Calíope como proxecto de mainstreaming de xénero. A proposta metodolóxica a 

realizar. 

2. Reformulación e planificación da nova experiencia. 

• A nova experiencia xorde durante o proceso formativo e o día 20 realízase a planificación. 

• A idea é ver todo o proceso de creación e financiamento dunha Spin-Off ou Empresa de Base 

Tecnolóxica. 
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• Co acordo do Servizo Galego de Igualdade e da Asistencia Técnica Likadi, constitúese un único 

grupo de traballo que abordará as liñas de creación e financiamento empresarial. Integran o grupo 

as seguintes entidades (Servizo Galego de Igualdade, Instituto Galego de Promoción Económica, 

USC-Uniempende, Federación Galega de Empresarias, UPTA-Galicia) 

3. Elaboración do plan de traballo 2007. 

• Xorde a necesidade de formalizará acordo coa Universidade de Santiago e o Servizo Galego de 

Igualdade. Para iso sería aconsellable incorporar o Reitor da USC á Mesa Política. 

• Detección dos grupos de investigación da USC, para iso faranse visitas a facultades e 

departamentos e identificaranse os grupos de investigación e as persoas de contacto para 

conseguir a documentación para a súa posterior análise. 

• Facer a proposta metodolóxica entre xaneiro e principio de abril 2007 en 5 reunións de traballo. 

• robar a proposta metodolóxica. 

• Realizar o plan de transferencia o 25 setembro 2007, e presentarllo á mesa o 26. 

zando todo o proceso de creación e financiamento dunha Spin-Off ou Empresa de Base 

 Galego de Promoción Económica, USC-Uniempende, 

 e o 

e investigación e as persoas de 

ontacto para conseguir a documentación para a súa posterior análise. 

 Elaboracíon do diagnóstico da situación sociolaboral na Comunidade Autónoma de Galicia. 

elas desigualdades, 

n especial as sociolaborais, que se están a producir na nosa Comunidade Autónoma. 

 Realizar unha sesión das mesas o 10 de abril 2007 para ap

• Experimentar a proposta dende abril a setembro de 2007. 

 
Durante a formación dos equipos territoriais e, a consecuencia de que unha das persoas integrantes na 

formación pertence á Universidade de Santiago de Compostela, proponse a idea de levar a cabo a proposta 

metodolóxica anali

Tecnolóxica. 

Co acordo do Servizo Galego de Igualdade e da Asistencia Técnica, constitúese un único grupo de traballo 

que abordará as liñas de creación e financiamento empresarial. As entidades integrantes do grupo serían 

as seguintes: Servizo Galego de Igualdade, Instituto

Federación Galega de Empresarias, UPTA-Galicia. 

Modifícase o plan de traballo de 2007 e establécese un calendario o máis coherente en función do tempo 

que se dispón. A consecuencia de que a experiencia se levará a cabo integramente na Universidade de 

Santiago de Compostela, créese conveniente formalizar un acordo coa Universidade de Santiago

Servizo Galego de Igualdade. Para iso crese conveniente incorporar o Reitor da USC á Mesa Política. 

Como primeira tarefa, se cre necesario comezar por detectar os grupos de investigación da USC, para iso 

faranse visitas a facultades e departamentos e identificaranse os grupos d

c

 
 

 

O diagnóstico que se elaborou, é unha síntese ou primeira aproximación de todas aqu

e
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Este diagnóstico servirá como documento de partida para iniciar a elaboración do protocolo, que 

s persoas integrantes dos grupos de traballo que 

onstitúen a mesa de coordinación técnica. 

volvemento da experiencia. 

n da mesa territorial.Definición do tipo de 

n o Protocolo.Reformulación do plan de traballo. Necesidades de apoio e seguimento 

CALÍOPE Galicia. 
antiago, 9 de maio. 

Técnica. 

sa 
rritorial. Santiago, 10 de xullo. 

eunión para definir o plan de traballo. Santiago, 18 de xullo, coa consellería de Traballo  e co IGAPE 

Reun
 

Tema
erritorios, situación dos grupos de traballo 

adaptación dos protocolos 

3) Ferramenta de seguimento interna 

5) Varios 

Reun emento CALÍOPE. Madrid. Instituto da Muller.  21 de xullo de 2006 

 
Tema

posteriormente se ampliará co traballo que se realice coa

c

 

 Runións para o desen
 

Reunión unidade técnica e coordinación CALÍOPE Galicia. 
Santiago, 15 de febreiro. 
Temas tratados: Revisión da experiencia piloto. Composició

instrumentos que supó

por parte da Unidade Técnica. 

Reunión unidade técnica e coordinación 
S
Temas tratados: Entrega de documento: "protocolo". Exposión do protocolo. Necesidades de apoio e 

seguimento por parte da Unidade 

 

Reunión de constitución e sinatura do acordo de participación para o desenvolvemento da me
te
 
R
 

ión de coordinación técnica CALÍOPE. Madrid. Instituto da Muller. 20 de xullo de 2006 

s tratados: 
1) Situación e seguimento do proxecto nos t

2) Dúbidas e 

4) Plan de traballo 2º semestre 2006-2007 

 
ión de Agrupación de Desenvolv

s tratados: 
1) Aprobación acta 18/10/2005 

2) Xustificacións 2004 e 2005 

3) Protocolo de actuación para a verificación Art. 4 Regulamento 438/2001 

4) Xustificación parcial de 2006 

5) Informe actuacións por territorio e programa de traballo 

cional: informe seminario Bratislava e próximas actuacións 

7) Avaliación externa do proxecto 

6) Proxecto transna
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8) WEB 

9) Outros asuntos 

 

Reunión para definir o plan de traballo con entidades financeiras. Santiago de Compostela.  24 de 

xullo, coa Escola de Negocios de Caixa Nova, Ite Caixa Galicia. 

stela, 24 de xullo. 

eunión de grupos de traballo de creación, consolidación e financiamento. 

rar o mainstreaming de xénero en cada unha das liñas de actuación do 

roxecto. 

 implementar en cada liña de 

ctuación que se levaron a cabo: 

Liña 

Reunión para definir o plan de traballo con UPTA Galicia. Santiago de Compo

Reunión para definir o plan de traballo con CON USC. Santiago de Compostela, 6 de setembro.  

R
O 4 de outubro lévase a cabo en Santiago de Compostela a Reunión de traballo coas entidades 
participantes nas tres liñas de actuación do proxecto: creación, consolidación e financiamento. 
 

Como resultado da reunión, planifícanse unha serie de actividades para implementar ata o 31 de decembro 

do 2006. A finalidade era incorpo

p

A continuación faise unha descrición das actividades consensuadas e

a

 

de Financiamento. Xornada de Apoio Financeiro a Emprendedoras. 

 
Liña Cde reación. 

 Formación do persoal de oficinas de emprego d a Dirección Xeral de Formación e Colocación. 

 e Vigo. 

 Formación do persoal das escolas de negocio do Instituto Tecnolóxico Empresarial de Caixa 

 4 Charlas de sensibilización empresarial para emprendedoras. 

 2 cursos de Xestión Empresarial para emprendedoras en Ferrol

Galicia e a Escola de Negocios de Caixanova. 

 

Liña de Consolidación. 2 cursos de Xestión Empresarial para empresarias en A Coruña e Vigo. 

ata: 6 de novembro 2006. 

uisa Bouza Santiago, Susana Castro Barral,  Ramón Torrente García ,Maribel Castelví 

(Instit so Cuervo (Likadi), Cristina García Comas (Fundación Mulleres) 

 
Tema

pectos crave dos contidos do proxecto a abordar na proposta metodolóxica e 

a experimentación 

 

Reunión unidade técnica e coordinación CALÍOPE Galicia. 
Lugar: Servizo Galego de Igualdade. 

D
Asistentes: Ana L

uto da Muller), Isabel Alon

s tratados: 
1) Situación do proxecto 

2) Determinación dos as

3) Actividades pendentes 

4) Planificación básica 
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Reun
Madri 2006 

Tema
 seguimento do proxecto nos territorios, situación dos grupos de traballo 

2) Dúbidas e adaptación dos protocolos 

 
ación de desenvolvemento CALÍOPE 

Mad d

Tem s 

- Aprobación da acta da reunión de 21/07/2006 

-  realizadas ata o momento. Fluxos monetarios internos e sistema de repartición do 

financiamento da UAFSE. Xustificación final 2006 

- Dificultades e oportunidades para a integración do mainstreaming de xénero nos ámbitos de 

- riterios que definen a experiencia piloto 

 de traballo 

 1.3. Medidas de acompañamento 

to e difusión de resultados. 

 Presentación do proxecto. 
as e entidades integrantes da Mesa Territorial o 

s formas de financiamento, medidas de apoio, programas e 

reación de empresas por mulleres 

Confere  programas do Instituto da Muller 
Present jo  

Present  Xeral dá Igualdade 

ión de coordinación técnica CALÍOPE 
d. Instituto da Muller, 15 de novembro de 

s tratados: 
1) Situación e

3) Ferramenta de seguimento interna 

4) Varios 

Reunión de agrup

ri . Instituto da Muller.  20 de decembro de 2006 

a tratados: 

Xustificacións

intervención 

Paso á fase de experimentación. C

- Actuacións nos territorios. Valoración das actuacións realizadas, previsións e calendario

 Publicidade xeral do proxec
Elaborouse de difundiuse polo zona de actuación do proxecto dípticos estatais e autonómicos. 

 

Envío por correo postal e electrónico a todas as perso

resumo do proxecto Calíope. 

 

 Xornada de apoio financeiro a emprendedoras. 
O obxetivo desta xornada é coñecer as nova

experiencias en torno á c

ncia Marco.  Celia Ortega Sanz. Xefa de Área de
a: Mª Tereixa dos Anxos Novo Arro

Experiencias Galegas. 
Vitoria Rei Mariño. Secretaría Xeral dá Igualdade 
Ramón Torrente García. Calíope 
a: Carme Adán Villamarín. Secretaria

Panel "A adrede dás entidades financeiras polo proxectos empresariais". 
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José Luis Liñares. Caixa Galicia 

Carlos Palleiro Álvarez. Caixanova 

Prese ade. 

icas de organismos de igualdade. 

s servizos de Fomento dá iniciativa empresarial dás 

Pane
 USC 

Rosa Rois Noya. Presidenta dá Fedaración Galega de Empresarias 
os de Galicia 

Presenta: Susana Castro Barral. Secretaria do Servizo Galego de Igualdade. 

a Santiago 

oas. 

 

 

s emprendedoras galegas dispoñen da primeira guía interactiva de emprendemento para mulleres. Recolle 

u contido íntegro, pódese descargar en formato pdf na seguinte dirección de 

ternet: http://www.xunta.es/auto/sgi/ 

gocio a formalizala 

un proxecto empresarial. 

a guía explícanse tamén os trámites que hai que seguir par constituír unha empresa, así como os 

e dispón para axudar a 

oñer en marcha o seu negocio. O documento contén, finalmente, direccións e teléfonos de interese aos 

 Análise das necesidades das mullers autónomas no medio rural galego 

udio sobre a situación das mulleres traballadoras autónomas de 
Galicia". 

nta: Ana Luísa Bouza Santiago. Directora Xeral do Servizo Galego de Iguald

Mesa Redonda. Experiencias autonóm

María Paez Martín. Coordinadora dou
mulleres. 
Ramón Torrente García. Exposición doutras experiencias autonómicas 

l de experiencias empresarias. 

Eva López Barrio. Uniemprende

Paulino Franco Cantón. Presidente dá Federación de Autónom

Clausura. Ana Luísa Bouz

 

O número total de participantes nesta xornada foron 60 pers

1.4. Asistencia técnica 
 

 Elaboración da Guía de Emprendemento para Mulleres 

A

recursos, consellos e contactos para axudar ás mulleres que queiran poñer en marcha o seu negocio 

empresarial. Para ver o se

In

 

Trátase dunha guía que pretende axudar a aquelas mulleres que teñen unha idea de ne

n

 

A guía proporciona esquemas e consellos sobre como realizar plans de empresa e recolle as vantaxes e 

inconvenientes das diferentes formas xurídicas que existen á hora de iniciar un negocio. 

 

N

impostos aos que terá que facer fronte a emprendedora e as subvencións das qu

p

que se poden dirixir as emprendedoras para realizar consultar acerca dos trámites a seguir. 

 

 

Cumprir os "Cuestionarios est
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Dende o Servizo Galego de Igualdade realizáronse varios envíos de cuestionarios acompañados dunha 

e cuestionarios enviados e entregados en man ás beneficiarias foi de 571, obtendo un total de 115 

umprimentar. 

n  rural 

galeg

 Análise das necesidades das mulleres autónomas do medio rural 

seguinte dirección de Internet: 

ttp://www.xunta.es/auto/sgi/ 

 

 

 do datos desagregados por sexo. 

- Por en marcha programas de empoderamento coas emprendedoras. 

- Realizar un asesoramento integral dende unha perspectiva de xénero, recollendo valores diferenciais da 

idos polas mulleres dun xeito individualizado. 

iva nos trámites necesarios para a creación de empresas. 

orar o 

ainstreaming de xénero nas políticas públicas sobre as áreas estratéxicas de emprego, educación, 

rural. Os socios do proxecto son AD Calíope (España), AD Enlazadas 

(Es . 
 
O contid

g de xénero (Twinning project at the ministry) 

s e as políticas de xénero en España e Eslovaquia. 

carta explicando o seu propósito. 

O total d

c

Co estes 115 se esta elaborando a análise das necesidades da mulleres autónomas do medio

o. 

 

 Realización do Estudo
galego. 

Para ver ou estudo completo, pode descargarse da 

h

O obxectivo que se persegue con este informe é coñecer a situación actual das mulleres autónomas do 

medio rural galego para identificar as súas demandas e necesidades. 

Da información analizada, conclúese facendo unha proposta ou recomendacións de intervención á hora de

apoiar nos procesos de posta en marcha de iniciativas empresariais por parte dás mulleres: 

- Contemplar en todas ás estatísticas e estudos sobre empregabilidade

- Establecemento de políticas de conciliación dá vida laboral, familiar e persoal para emprendedoras. 

cultura feminina. 

- Seguimento dous proxectos emprend

- Simplificación administrat

- Facilitar o acceso ao financiamento. 

1.5. Transnacionalidade 

 Primeiro Serminario Transnacional en Bratislava o 20 e 21 de xuño de 2006 
O proxecto transnacional é ACT “Con Outra Mirada”. O obxectivo común  deste proxecto é incorp

m

formación, saúde e desenvolvemento 

paña) e  Slovenská spolocnost' pre plánované rodicovstovo a výchovu k rodicovstvu (Eslovaquia)

o do encontro foi o seguinte: 

o Presentación do proxecto sobre Mainstreamin

o Información previa sobre a situación das mullere

o Presentación de boas prácticas de xénero. 
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o Debate sobre térmos de políticas de xénero  

o Intercambio de información sobre experiencias. 

 

 
Por parte do

I.  PARO REXISTRADO 

III. LEI 7/2004 DO 16 DE XULLO GALEGA PARA A IGUALDADE DE MULLERES E HOMES 

(artigo 22) 

IV. ANTEPROXECTO DE LEI DO TRABALLO EN IGUALDADE DAS MULLERES DE GALICIA 

o Presentación de investigación en materia de xénero. 

 Servizo Galego de Igualdade expúxose unha boa práctica en materia de emprego. 

DATOS DO

II. MEDIDAS ACTIVAS DE EMPREGO 
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2 Acceso das mulleres á información e aos recursos 
 

2.1 Actividades de difusión e información de concellos e entidades 
 

2.1.1 Programa de promoción das mulleres 
 
Resolución do 13 de marzo de 2006 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as 
axudas e subvencións a entidaes locais e a entidades de iniciativa social para o desenvolvemento de 
programas destinados á promoción da muller. 
 
O seu obxectivo e apoiar o desenvolvmento de programas destinados a facer posible a incorporación das 

mulleres na vida política, económica, cultural, social e laboral e prestar atención especializada ás mulleres a 

través dos seguintes programas: 

Programa de promoción de actividades 

Programa de centros de atención especializada 

Programas de recursos especializados 

 

 

2.1.1.1  Programa de promoción de actividades. 
 
Este programa ten por obxecto sufragar, total ou parcialmente, a realización de actividades destinadas a 

facer posible a incorporación das mulleres á vida política, económica, cultural, social e laboral e o 

coñecemento do seu contorno, e fomentar a relación e colaboración entre asociacións de mulleres. Poden 

solicitar as subvencións entidades locais da Comunidade Autónoma, agás as que son titulares de Centros 

de Información ás Mulleres acreditados polo Servizo Galego de Igualdade, e entidades de iniciativa social 

sen ánimo de lucro que realicen accións baseadas no principio de igualdade de oportunidades das mulleres. 

 
 

PROVINCIA ACTIVIDADES 
CONCELLOS 

ACTIVIDADES 
ENTIDADES 

NÚMERO DE 
USUARIAS 

A CORUÑA 34 81 3450 

LUGO 29 81 7380 

OURENSE 16 45 5552 

PONTEVEDRA 15 85 3230 

TOTAL 94 292 19612 
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2.1.1.2 Programa de centros de atención especializada. 
 
Este programa ten por obxecto sufragar gastos correntes e de persoal de centros especializados na 

atención a mulleres en situación de exclusión social. Poderán solicitar as subvencións as entidades de 

iniciativa social sen ánimo de lucro titulares de centros de atención especializada a mulleres, a excepción 

das casas de acollida e vivendas tuteladas que teñan outro sistema de financiamento. 

 

PROVINCIA NÚMERO DE 
CENTROS IMPORTE 

A CORUÑA 3 50.000 

LUGO 2 35.000 

OURENSE   

PONTEVEDRA 2 36.200 

TOTAL 7 121.200 
 
 

CENTRO TIPO DE 
ATENCIÓN 

Fogar Madre Encarnación. 
Lugo Acollida 

Fogar Santa Isabel. Vigo Acollida 

Oblatas Ferrol Prostitución 

Cáritas Santiago Prostitución 

Alecrín. Vigo prostitución 

Cáritas Lugo Prostitución 

AGAMAR. Santiago Violencia sexual 
 

2.1.1.3  Programas de recursos especializados. 
 
Este programa ten por obxecto colaborar no financiamento da prestación de recursos especializados ás 

mulleres co fin de superar situacións de marxinación ou de desigualdade. Poderán solicitar as subvencións 

as entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolvan programas dos seguintes tipos: 

a) Programa de recursos para mulleres en situación de risco ou en proceso de exclusión social: 

• dirixido a mulleres que exercen a prostitución 

• dirixido a mulleres reclusas 

• dirixido a mulleres drogodependentes 

b) Programa de recursos de apoio dirixido a: 

• mulleres anciás soas 

• mulleres con discapacidade 

• mulleres inmigrantes 
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• mulleres pertencentes a minorías étnicas 

c) Programa de recursos integrados de atención permanente ás mulleres: 

• servizo especializado de apoio xurídico e psicolóxico 

• servizo especializado de atención 24 horas 

d) Outros programas de recursos adecuados aos obxectivos do Servizo Galego de Igualdade. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIAL / ENTIDADES / RECURSOS 

 Nº ENTIDADES Nº PROGRAMAS IMPORTE 

A CORUÑA 15 17 373.894 

LUGO 1 1 39.406 

OURENSE 6 7 95.000 

PONTEVEDRA 5 5 38.500 

TOTAL 27 30 546.800 
 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIAL / ENTIDADES / RECURSOS 

 Nº ENTIDADES Nº PROGRAMAS IMPORTE 

PROSTITUCIÓN 3 3 60.000 

RECLUSAS 2 2 33.000 

ANCIÁS 4 4 28.500 

DISCAPACITADAS 3 3 30.000 

INMIGRANTES 1 1 5.000 

MINORÍAS ETNICAS 2 2 16.000 

APOIO XURIDICO PSIC 3 3 41.000 

ATENCION 24 HORAS 1 1 164.194 

OUTROS 8 11 169.106 

TOTAL 27 30 546.800 
 

 

2.1.2 Promoción da igualdade no ámbito local 
 
 
O Servizo Galego de Igualdade como consecuencia da sinatura dos convenios de colaboración con distintos 

concellos e mancomunidades para a prestación do servizo de información ás mulleres e promoción da 

igualdade, ofertou unha serie de actividades que tiñan como obxectivo prioritario a promoción da igualdade 

entre mulleres e homes. 
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As citadas actividades, que se desenvolveron no último trimestre do 2006, foron ofertadas a centros de 

información ás mulleres e puntos de información constituidos tras a sinatura dos citados convenios. 

 

Logo da recepción das distintas solicitudes presentadas por concellos e/ou mancomunidades integradas/os 

na rede de información, o resultado da súa realización foi o seguinte: 

 
ACTIVIDADE CONCELLO DATA 

Charla: Anorexia e bulimia. ARTEIXO, O GROVE, POIO Outubro, Novembro 

Charla: Saúde mental e 
coidado de persoas 
dependentes. 

A CAPELA, CERCEDA, CASTROVERDE, MONTERREI, 
CRECENTE, PAZOS DE BORBÉN Novembro 

Charlas: Saúde e monopausia. AS PONTES, COIRÓS, NOIA Outubro, Novembro 

Cine- fórum. 
A LARACHA, BOQUEIXÓN, CHANTADA, DUMBRÍA, 
LOUSAME, ABADÍN, POL, QUIROGA, VIVEIRO, XUNQUEIRA 
DE AMBÍA, A GUARDA, REDONDELA, VIGO 

Novembro, Decembro 

Contacontos da igualdade. 

CARNOTA, MELIDE, MUGARDOS, MUXÍA, OUTES, 
VIMIANZO, ALLARIZ, A BOLA, CELANOVA, VERÍN, VILAR DE 
SANTOS, XUNQ. DE ESPADANEDO, A ILLA DE AROUSA, 
LALÍN, MOAÑA, O COVELO, O PORRIÑO, VILAGARCÍA DE 
AROUSA 

Outubro, Novembro, 
Decembro 

Formación en tratamento da 
violencia de xénero para forzas 
de seguridade. 

CEE, FENE, ORDES, RIBEIRA, MONDOÑEDO, XOVE, O 
BARCO DE VALDEORRAS 

Outubro, Novembro, 
Decembro 

Obradoiros de autoestima. 
CABANA DE BERGANTIÑOS, CARBALLO, PADRÓN, STA. 
COMBA, ZAS, RIBADEO, BOBORÁS, CASTRELO DO VAL, 
MANC. DO RIBEIRO, SANDIÁS, VILARDEVÓS, BAIONA 

Outubro, Novembro 

Obradoiros de literatura. STGO. DE COMPOSTELA, CALDAS, MANC, NAVEA- BIBEI Novembro 

Obradoiros de saúde 
reprodutiva e sexualidade. 

ORTIGUEIRA, VILALBA, MACEDA, GONDOMAR, 
SOUTOMAIOR Outubro, Novembro 

Obradoiros mellora contorno 
paisaxístico. A FONSAGRADA, CANGAS, PONTEVEDRA, SILLEDA Novembro, Decembro 

Recursos galegos contra a 
violencia de xénero. ARES, BURELA, PALAS DE REI Novembro 

Teatro. Defensa de Dama. ROIS, MONFORTE, CASTRO CALDELAS, A ESTRADA Outubro 

 
Total concellos e mancomunidades: 71 
Total actividades: 12 

 

2.2 Recursos de información para mulleres 

2.2.1 Centros de información e asesoramento ás mulleres (CIAM) 
 
No ano de 1996 foi transferido á Comunidade Autónoma de Galicia o Centro de Información e 

Asesoramento á Muller que viña funcionando na Coruña e foi integrado na RIAM (Rede de Asesoramento 

ás Mulleres), do Servizo Galego de Igualdade. No ano 2006 creouse en Lugo un Centro de Información e 

Asesoramento ás Mulleres de similares características, destacando en ambos a Orientación e o 

asesoramento profesional individualizado ou grupal.   

 
Os centros, ademais da función informativa, contan cunha biblioteca e videoteca especializada en temas da 
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muller que realiza un servizo de préstamos a domicilio e de orientación bibliográfica. 

 
Total consultas: 388 
Total consultantes: 310 
 
Estatística sobre as características das consultas: 
Área xurídica: 32 

Área orientación profesional: 11 

Área emprego: 66 

Área recursos: 268 

Área de información do SGI: 10 

Área de atención psicolóxica: 1 

 

 

Servizo de Orientación Laboral dos CIAM 

Datos estatísticos 
 

 A Coruña Lugo Total  

Total de mulleres atendidas  126 110 236 

Beneficiarias do salario da liberdade orientadas 86 20 106 

Informes de seguimento das usuarias enviados ao PCOP 134 27 161 

Fichas de datos enviadas ao PCOP 59 19 78 

Informes ao Servizo de Cooperación do SGI 12 2 14 

Alumnas Obradoiros de motivación e orientación de emprego 15 7 22 

 
 
Orientación laboral a mulleres 

- Elaboración de perfís profesionais as usuarias, facilitándolle información de acordo co seu perfil. 

- Asesoramento a mulleres na busca de emprego por conta allea. 

- Asesoramento a mulleres na creación de empresa. 

- Xestión de ofertas de emprego para empresas. 

- Elaboración de listados actualizados de empresas para informar as usuarias. 

- Axuda na documentación das solicitudes de axudas, subvencións e incorporación os  programas. 

- Xestión de usuarias para inclusión en formación de diferentes entidades. 

- Información a usuarias sobre cursos formativos, talleres, programas.. etc.   

- Información a mulleres vítimas sobre axudas, programas, subvencións especificas para mulleres 

vítimas de violencia. 
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Obradoiros de motivación e orientación de emprego  
 

Os contidos tratados foron: 

 
Integración persoal: “¡Elixo ser eu!”. 

 

 Identidade 

 Autonomía 

 Autoestima. 

 
Integración social  “As miñas relacións cincélanme” 

 

 Comunicación 

 Relacións interpersonais 

 Habilidades Sociais. Asertividade. Resolución de conflitos 

 

Integración laboral. “Exploro as miñas posibilidades” 

 

 Actitude ante o emprego. Valor do traballo. 

 Organización do tempo 

 Causalidade “Locus de control” 

 Perfil profesional. 

 Mercado de traballo. 

 

A metodoloxía de traballo baséase na interacción e participación activa, tanto individual como grupal 
das mulleres. Todo o desenvolvemento do curso enmárcase dentro da perspectiva de xénero. 
 

 

 

2.2.2 Atención 24 horas. Teléfono da Muller. 
 
O teléfono da muller é un servizo gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do día e ten cobertura para 

toda a Comunidade Autónoma. Este servizo está atendido por un equipo multidisciplinar do Servizo Galego 

de Igualdade coordinado cos diferentes profesionais de toda Galicia, de forma que calquera muller poida 

facer unha consulta, tanto en horario laborable como en horario nocturno e en días non laborables. 

Desde o Teléfono da Muller infórmase e asesórase sobre cuestións relacionadas coas seguintes materias: 

 -Separacións, divorcios, abandonos do fogar, sentencias incumpridas... 

 -Malos tratos, vexacións, ameazas, agresións sexuais, acoso sexual... 

 -Cursos ocupacionais, oposicións, bolsas de emprego, creación de empresas... 
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 -Discriminación laboral, baixas por maternidade e paternidade, apoio á contratación... 

 -Servizos sociais, casas de acollida, centros de información á muller, programas para mulleres 

desfavorecidas, policía especializada, gabinetes de orientación, centros de planificación... 

 -Educación pola igualdade, materiais non sexistas, publicidade discriminatoria... 

 -Apoio ó asociacionismo, xornadas, seminarios, subvencións a asociacións, publicacións... 

 -Políticas de igualdade, proxectos europeos, actuacións doutros organismos... 

 

E un servizo gratuíto e anónimo prestado para toda a Comunidade Autónoma, as 24 horas do día durante 

todo o ano, que se rexe polas seguintes pautas de actuación: 

- Anonimato e confidencialidade 

- Gratuidade do servizo  

- Inclusión da perspectiva de xénero 

 

Consultas do Teléfono da Muller  
- Total consultas: 6737 

- Total consultantes: 4670 

 

Estatística sobre as características das consultas: 
- Área xurídica: 4409 

- Área de orientación profesional: 29 

- Área de emprego: 146 

- Área de recursos: 1305 

- Área de información do SGI: 717 

- Área de atención psicolóxica: 103 

- Outras consultas: 28 

 

2.2.3 Centros de información ás mulleres (CIM). 
 
A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar a través do Servizo Galego de Igualdade, ten unha especial 

sensibilidade con respecto a tres temas transcendentais que, tanto na IV conferencia mundial da muller, 

celebrada en Beijing, coma nos diferentes programas de acción para a igualdade de oportunidades da 

Unión Europea, son destacados de xeito especial: a información, a formación e a imaxe da muller. 

 

Os centros de información ás mulleres, creados en distintas localidades galegas, e regulados polo Decreto 

182/2004, do 22 de xullo (DOG nº 150 do 4 de agosto) e se establecen os requisitos para o seu 

recoñecemento e funcionamento, son un claro expoñente deste feito, no ámbito da información. No ano 

2006 existen os seguintes Centros de Información ás Mulleres: 

A CORUÑA: Ares, Arteixo, Arzúa, Boiro, Boqueixón, Carballo, Cee, Coirós, Culleredo, Curtis, 

Ferrol, Laracha, Melide, Muxía, Negreira, Noia, Ordes, Ortigueira, Outes, Padrón, As Pontes, 

Ribeira, Santa Comba, Santiago de Compostela, Teo e Zas. 
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LUGO: Burela, Chantada, Lugo, Mondoñedo, Monforte, Palas de Rei, Quiroga, Ribadeo, Sarria, 

Vilalba e Viveiro.  

OURENSE: O Barco, Castro Caldelas, Maceda, Muíños, Ourense, Viana do Bolo, Verín e Xinzo de 

Limia, Mancomunidade Terra de Celanova, Mancomunidade de Conso-Frieiras, Mancomunidade 

Terras do Navea Bibei, Mancomunidade do Ribeiro, O Carballiño. 

PONTEVEDRA: Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Gondomar, A Estrada, A 

Guarda, O Grove, Lalín, A Lama, Marín, Moaña, Nigrán, Poio, Ponteareas, Pontecaldelas, 

Pontevedra, Porriño, Redondela, Sanxenxo, Silleda, Soutomaior, Vigo, Vilagarcía de Arousa e 

Vilanova de Arousa. 

 
Funcións dos CIM: 

1. Información e asesoramento xurídico 

2. Atención psicolóxica 

3. Información sobre os recursos dispoñibles no seu ámbito territorial. 

4. Difusión e sensibilización cidadá acerca da vixencia e aplicación do principio de igualdade entre 

mulleres e homes. 

5. Funcionamento como canle de comunicación entre as usuarias e os distintos organismos que 

tiveran competencias en materia de muller. 

6. Información sobre cursos, estudos e xornadas en materia de igualdade de oportunidades e, en 

especial, difundindo as actividades e servizos desenvolvidos polo Servizo Galego de Promoción da 

Igualdade do Home e da Muller. 

7. Realización de conferencias, encontros, xornadas, cursos sobre temas de especial incidencia na 

consecución do principio de igualdade. 

8. Atención específica a mulleres vítimas de violencia de xénero, poñendo á súa disposición, 

facilitando ou informando sobre o acceso aos recursos existentes na Comunidade Autónoma a 

través da xestión urxente cos servizos policiais, sanitarios, psicolóxicos, xudiciais e sociais que 

fosen oportunos. 

9. Recepción de denuncias e queixas en materia de discriminación por razón de sexo no ámbito da 

publicidade e os medios de comunicación e traslado destas ao órgano competente. 

10. Fomento do asociacionismo e da participación das mulleres na sociedade civil. 

11. Calquera outra actividade que se adecúe ao obxectivo prioritario da consecución da igualdade. 

 

CENTROS DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES ACREDITADOS: 
 

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL 

26 11 13 26 76 
 

- Total consultas: 88.678 
- Total consultantes: 46.685 
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Estatística sobre as características das consultas: 

- Área xurídica:  25.834 

- Área de orientación profesional: 1.463 

- Área de emprego: 3.942 

- Área de recursos: 18.528 

- Área de información do SGI:  2.775 

- Área de atención psicolóxica: 35.672 

- Outras: 464 

 

2.2.4 Servizo de Información ás mulleres e promoción da igualdade 

2.2.4.1 Convenios con concellos titulares de CIM e PIM 
 

Convenios de colaboración para a prestación do servizo de información ás mulleres e promoción da 
igualdade. 2006. 
 
No ano 2006 dende o SGI artellouse un novo sistema de colaboración cos concellos que garanta  o dereito 

das mulleres das comarcas galegas ao acceso á información xeral e especializada, dun xeito integral, e 

que, así mesmo, promova a igualdade das mulleres e dos homes.   

Deste xeito, formalizáronse convenios comarcais de colaboración con distintas entidades locais galegas 

para para a prestación integral do servizo de información ás mulleres da comarca, así como a promoción da 

igualdade das mulleres e dos homes, a través dos CIM actuantes na comarca, cós seguintes obxectivos: 

 

1.- Proporcionar asesoramento xurídico e psicolóxico.  

2.- Proporcionar información sobre recursos específicos para mulleres. 

3.- Colaborar na asistencia integral ás vítimas de violencia de xénero. 

4.- Aplicar o programa nacional de intervención comunitaria na área de igualdade da Secretaría Xeral da 

Igualdade. 

5.- Desenvolver calquera outras actividades que teñan como obxectivo prioritario a promoción da igualdade 

entre mulleres e homes. 

 

O sistema implantado determina a coexistencia de Centros de Información ás Mulleres e Puntos de 

Información periódica nos concellos nos que non existe CIM nos que se ofrecerá información básica ás 

mulleres coa fin de que poidan acceder aos recursos dispoñibles dun xeito mais rápido e eficaz para o que é 

fundamental proporcionar información directa e áxil e que evite os inconvintes dos desprazamentos a outras 

localidades, agás para a asistencia especializada (que se seguirá prestando no CIM de referencia) 

Nos puntos de información, o servizo prestarase por persoal do CIM contractado a tempo completo ou por 

persoal proporcionado polo SGI, dependendo do establecido en cada convenio. 
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O contido dos convenios garante a prestación do servizo nos punto de información mediante asistencia 

presencial de 2 horas mínimo á semana en cada punto. 

 

A colaboración dos concellos titulares dos puntos de información tradúcese en destinar un local axeitado, 

con mobiliario e medios técnicos precisos para o establecemento dun punto de información que permita a 

prestación do servizo en óptimas condicións e coas garantías establecidas para as usuarias e aboan os 

pagamentos correspondentes polos desprazamentos do persoal técnico desde o CIM ata o punto de 

información. 

 

CONCELLOS INCLUÍDOS NOS CONVENIOS 

COMARCA OU ZONA CONCELLOS IMPLICADOS TOTAL 

Santiago e A Barcala Santiago, Boqueixón, Teo, Val do Dubra,  Negreira 5 

Arzúa  Arzúa 1 

Betanzos  Coirós, Curtis 2 

O Sar Padrón, Rois 2 

Xallas Santa Comba, Mazaricos 2 

Ortegal  Oritegueira 1 

A Coruña Arteixo,  Cambre, Abegondo, Culleredo 4 

Ordes Ordes, Cerceda 2 

Barbanza  Boiro,  Ribeira 2 

Bergantiños  Carballo, Laracha, Laxe, Ponteceso, Cabana de 
Bergantiños, Coristanco 6 

O Eume As Pontes,  A Capela,  Cabanas 3 

Muros e Noia Outes, Noia, Lousame, Carnota 4 

Terra de Soneira Zas, Vimianzo 2 

Terra de Melide Melide 1 

Ferrolterra  Ferrol, Ares, Mugardos, Fene, Neda, Narón 6 

Fisterra  Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía 5 
Meira, A Fonsagrada e Os 
Ancares Pol, A Fonsagrada, Becerreá 3 

Lugo  Lugo, Outeiro de Rei, Castroverde 3 

Chantada  Chantada, Taboada, Carballedo 3 

A Ulloa Palas de Rei 1 

Quiroga  Quiroga 1 

Mariña Central e Terra Chá Burela, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Vilalba, 
Abadín,  6 

Mariña Occidental Viveiro, Xove 2 

Mariña Oriental Ribadeo 1 
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COMARCA OU ZONA CONCELLOS IMPLICADOS TOTAL 

Terra de Lemos Monforte 1 

Sarria  Sarria 1 

Terra de Trives Mancomunidade das Terras do Navea Bibei 1 

A Limia Xinzo de Limia, Vilar de Santos, Sandiás 3 

O Carballiño Maside, Punxín, Boborás, Piñor 4 

Terra de Caldelas Castro Caldelas, A Teixeira, Parada de Sil, 
Montederramo 4 

Verín e Viana 
Mancomunidade de Conso-Frieiras, Viana do Bolo, 
Verín, Castrelo do Val, Vilardevós, Oímbra, 
Monterrei, Cualedro, O Barco 

9 

Mancomunidade de Terra de 
Celanonava Mancomunidade de Terra de Celanova, A Bola 2 

Ourense  Ourense, Coles 2 

O Ribeiro Mancomunidade do Ribeiro 1 

Baixa Limia Muíños, Bande 2 

Allariz e Maceda Maceda, Xunqueira de Espadanedo, Paderne, 
Baños de Molgás, Xunqueira de Ambía, Allariz 6 

Deza  Lalín, Silleda 2 

O Salnés  Cambados, Sanxenxo, Vilanova de Arousa, A Illa 
de Arousa, Vilagarcía de Arousa, O Grove 6 

Tabeirós Terra de Montes A Estrada 1 

Baixo Miño A Guarda 1 

O Morrazo Marín, Bueu, Cangas, Moaña 4 

A Paradanta O Covelo, Crecente 2 

Caldas Caldas de Reis 1 

Ponteareas  Ponteareas  1 

Baiona  Baiona  1 

Pontevedra  Cotobade, A Lama, Poio, Pontecaldelas, 
Pontevedra 5 

Gondomar Gondomar 1 

Nigrán Nigrán 1 

Vigo Vigo 1 

O Porriño e Mos O Porriño e Mos 2 

Redondela e Pazos de Borbén Redondela e Pazos de Borbén 2 
Soutomaior e Fornelos de 
Montes Soutomaior e Fornelos d eMontes 2 

  137 
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CONVENIOS SERVIZO DE INFORMACIÓN :CIM – PIM 2006 

 Nº CONVENIOS Nº CIM Nº PIM IMPORTES 

A CORUÑA 16 26 22 777.636,44 

LUGO 10 11 11 330.000 

OURENSE 10 12 22 360.000 

PONTEVEDRA 16 26 7 779.176.76 

TOTAL 52 75 62 2.246.813,20 

 
 

Concellos titulares de Puntos de Información ás Mulleres 
 

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

Abegondo  Abadín  Allariz Cotobade 

Cabana de Bergantiños Becerreá Bande  Covelo  

Cabanas  Carballedo  Baños de Molgas Crecente 

Cambre  Castroverde  Boborás  Fornelos de Montes 

A Capela A Fonsagrada A Bola A Illa de Arousa 

Carnota  Foz  Castrelo do Val Mos 

Cerceda  Lourenzá  Coles  Pazos de Borbén 

Corcubión  Outeiro de Rei Cualedro   

Coristanco Pol  Maside   

Dumbría  Taboada  Montederramo   

Fene  Xove  Monterrei   

Fisterra   Oímbra   

Laxe   Paderne de Allariz  

Lousame   Parada de Sil   

Mazaricos   Piñor   

Mugardos   Punxín   

Narón   Sandiás   

Neda   A Teixeira   

Ponteceso   Vilar de Santos  

Rois   Vilardevós   
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A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

Val do Dubra  Xunqueira de Ambía  

Vimianzo   Xunqueira de Espadanedo  

22 11 22 7 
 
 
TOTAL PUNTOS DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES: 62 
 

Puntos de información ás mulleres. Informe actuación 2006. 
 
 
Atendendo á filosofía de achegar os recursos ás mulleres, principalmente do rural,  exténdese a rede de 

información e asesoramento ás mulleres galega ca creación dos Puntos de Información ás Mulleres (de 

agora en adiante PIM), labor que xa viñan desenvolvendo tanto os Servizos Sociais de base como Centros 

de Información ás Mulleres de carácter municipal impulsados dende o Servizo Galego de Igualdade, 

ampliando este servicio a aquelas zonas do noso territorio ás que aínda non se chegaba. 

A creación dentes puntos de información, parten da base de que a consecución dunha igualdade formal 

entre mulleres e homes non garante a igualdade real, que o traballo en prol das mulleres sigue a ser 

necesario, senón imprescindible, que as brechas tanto a nivel salarial como de acceso ós recursos aínda 

existen e que estas son significativas. Que é importante facer un esforzo no acceso á cultura e 

representación sociopolítica das mulleres, que sigue a ser fundamental o establecer aquelas medidas de 

conciliación que faciliten que as mulleres se incorporen ó mercado laboral.  

 

É por iso que vemos a necesidade de crear recursos sociocomunitarios especializados no campo de muller, 

que sexan quen de aportar, dende unha perspectiva de xénero, o empuxe e dinamismo que necesitan as 

políticas de igualdade que se desenvolven a nivel municipal, colaborando deste xeito co traballo das 

profesionais que nos concellos, día a día desenvolven esta labor.    

 

1. Funcións dos PIM 
 

 Proporcionar información sobre recursos específicos para mulleres. 

 Colaborar cos Concellos na asistencia integral ás víctimas de violencia de xénero. 

 Colaborar cos Concellos na aplicación de Programas de intervención comunitaria na área de 

igualdade, así como de aquelas impulsadas dende a Sercretaría Xeral de Igualdade e o SGI. 

 Colaborar cos concellos no desenvolvemento daquelas actividades que teñan como obxectivo 

prioritario a promoción da igualdade entre mulleres e homes. 

 

2. Funcionamento dos PIM 
 Prestación do servizo como mínimo, un día á semana a razón de dúas horas en cada punto. 
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 Os horarios de atención permanecerán expostos permanentemente nos taboleiros dos 

concellos da comarca. 

 

3. ¿Por qué incorporalos á RIAM? 
 Realidade poboacional de Galicia (Dispersión). 

 Necesidade de recursos especializados para mulleres que inclúan a dimensión de xénero nas súas 

intervencións. 

 Necesidade da incorporación da perspectiva de xénero na planificación e nos procesos de toma de 

decisións e planificación municipais (Mainstreaming). 

 Fomentar a participación das mulleres na vida social e política por medio do asociacionismo 

feminino (Empoderamento). 

 Impulsar e dinamizar os PIOM. 

 Implicar ó maior número de axentes sociais na loita pola igualdade de oportunidades. 

 Servir de mecanismo de transmisión da información entre os organismos de igualdade e os 

concellos. 

 

4. Ámbitos de actuación 
 Información, intervención coas mulleres que se acheguen ós PIM. 

 Planificación e intervención comunitaria. 

 Formación e sensibilización dos cadros técnicos e políticos locais. 

 
 
INFORME RESUMO DA IMPLEMENTACIÓN DOS PUNTOS INFORMACIÓN ÁS MULLERES GALICIA 
2006 
 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DO SERVIZO 

 

Nº Total de PIMs 62 
PIMs dependentes de CIMs 32 

PIMs dependentes de SGI 30 

 

Dos 62 PIM están a ofrecer atención os seguintes: 

 

FUNCIONANDO 59 (95,16%) Dependentes de CIM 29 Dependentes de SGI 30

SIN FUNCIONAMENTO 3 (4,84%) Dependentes de CIM 3 Dependentes de SGI 0

 

Do que se infire que da totalidade da rede de Puntos de Información ás Mulleres (62) está 

implantada a 31 de decembro de 2006 o 93% da mesma, quedando un 7% (3) como obxectivo prioritario 

nos primeiros meses do ano 2007. 
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DATOS DA ATENCIÓN OFRECIDA DENDE OS PIM EN 2006 
 

Nº de mulleres atendidas 228 

Nº consultas realizadas, asesoramento e seguimentos 284 

Actividades organizadas ou cas que se colaborou dende o pim 41 

Reunións mantidas co persoal dos concellos e as asociacións 169 

Promedio días de atención por PIM 2006 7,71 

Data media de comezo das actividades 2ª semana de outubro 

 

2.2.4.2 Mellora e equipamento dos PIM 
 
Convenios de colaboración entre o servizo galego de promoción da igualdade do home e da muller e 
os concellos titulares de puntos de información ás mulleres para a mellora e equipamento do pim en 
execución do fondo previsto pola lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección 
integral contra a violencia de xénero. 
 
O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller asinou 62 convenios de colaboración 

cos concellos titulares de puntos de información ás mulleres para a mellora do equipamento e para atender 

os gastos correntes de funcionamento do punto de información municipal no que se presta atención a 

mulleres vítimas de violencia de xénero, no ámbito de actuación da mellora da rede de información, 

asesoramento e atención ás vítimas nas zonas desprovistas de centros de información de cara a garantir o 

dereito das mulleres vítimas de violencia de xénero á asistencia social integral en aplicación do disposto na 

Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro. 

 
CONVENIOS MELLORA PIMs / ENTIDADES/ CENTROS 

 Nº concellos importes 

A CORUÑA 22 122.590,82€ 

LUGO 11 61.295,41 

OURENSE 22 122.590.82 

PONTEVEDRA 7 39.006,17 

TOTAL 62 345.483,22 
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2.2.4.3 Xornada de traballo coas técnicas encargadas de atender os Puntos de Información ás Mulleres.  
 

O día 6 de outubro de 2006 tivo lugar, en Santiago de Compostela, una xornada de traballo coas 

técnicas encargadas da atención dos Puntos de Información ás Mulleres.  

Esta xornada de carácter formativo informativo tivo como obxectivos: 

Optimizar o traballo das profesionais encargadas da atención dos PIM 

Fomentar a coordinación e o traballo conxunto 

Coñecer en profundidade os recursos existentes en Galicia 

Establecer liñas de colaboración coas profesionais dos recursos en cada zona. 

 
O contido da xornada especificado na orde do día consistiu en desenvolver os seguintes aspectos: 

 

Traballo a desenvolver nos Puntos de Información por parte do persoal técnico dos Centros de 
Información ás Mulleres 

 
Información sobre recursos. 

Entrega dunha guía de recursos. 

Dinamización e implicación dos concellos. 

Relación directa cos servizos sociais, coñecemento dos recursos da zona, saber si existe ou non 

plano de igualdade, localización de persoas claves no entorno, prestar colaboración no concello, 

como expertas en igualdade. 

Elaboración da memoria. 

Asistentes: 28 persoas. 
 

2.3 Os recursos da rede internet. 
 

Os novos canles de información baseados nas novas tecnoloxías están, sen dúbida, modificando as 

formas tradicionalmente utilizadas para transmitir mensaxes e informacións. Se ben, o acceso ós 

mesmos non está aínda xeneralizado, cada día aumenta significativamente o número de usuarios e 

usuarias destas novas formas de comunicación. Internet permítenos coñecer con rapidez accións, 

informacións, documentación,.que se están desenvolvendo en calquera punto do planeta. 

 Para facer chegar a información referente ás actuacións que se realizan en Galicia de cara ás 

mulleres a tantas persoas como sexa posible, desde o Servizo Galego de Igualdade articulouse e 

estruturouse unha páxina en Internet: http://sgi.xunta.es/. 

 Esta páxina é consultada por mulleres e homes que residen na nosa Comunidade Autónoma pero 

cada vez con máis frecuencia é visitada por galegas e galegos no exterior xa sexa en países de 

Europa como de América. 

   A páxina WEB do Servizo Galego de Igualdade estruturase segundo o seguinte índice: 

   Presentación  (O Servizo Galego de Igualdade: Lei de creación, dependencia, funcións, órganos 
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reitores, estrutura interna... 

   Subvencións (Realización de cursos, actividades, programas especializados dirixidos a mulleres, 

creación de empresas, investigación, concursos... 

   Formación (Cursos de interese para mulleres de formación ocupacional, realización persoal, 

especialización... 

   Axenda (Foros, congresos, xornadas, conferencias, exposicións... 

   Difusión (Campañas, programas en medios de comunicación... 

   Publicacións (Estudios, guías prácticas, folletos divulgativos, relatorios... 

   Orde protección: Lei 27/2003 reguladora da Orde de Protección ás Vítimas de Violencia 

Doméstica. 

   Observatorio: Recollida de denuncias cidadáns sobre anuncios e campañas publicitarias sexistas. 

   Seminario educación: Actuacións sobre educación en igualdade 

   Proxectos europeos (Desenvolvidos en Galicia de cara á formación, emprego, e integración 

socioeconómica das mulleres, situación, forma de contacto, organismos responsables e promotores, 

obxectivos, actividades... 

   Enlaces (Organismos de igualdade estatal e comunitarios, conexión coas súas páxinas WEB. 

   Datos Violencia en Galicia (anos 1998-2006) 

   Centro de Documentación (boletín informativo, dossier de prensa, ...etcétera) 

   Recursos (Información de Centros para a atención da muller, CIMs, etcétera.) 

   Lexislación (leis fundamenteais, normativa civil, penal, laboral, etc) 

 

2.4 Recursos bibliográficos 
 

2.4.1  Biblioteca e videoteca. 
 

O Servizo Galego de Igualdade conta cunha biblioteca especializada en muller que ten como obxectivo 

primordial buscar, seleccionar, adquirir, organizar, procesar e difundir o material bibliográfico relacionado 

coa temática de muller. Instalado na Praza de Europa, 15A - 2º do Polígono de Fontiñas (Santiago de 

Compostela), abre ao público en horario de 9:00 a 14:00 h. de luns a venres.  

 

Entre os fondos do servizo atópanse 5.436 monografías, 238 vídeos, 122 CD, procedentes do propio 

S.G.I., do Instituto da Muller e mesmo doutros organismos autonómicos con competencias en materia de 

igualdade e mesmo de compras efectuadas polo propio organismo.  

Tamén conta, desde inicios do ano 2004, cun dossier de prensa para consulta en sala onde se arquivan 

novas de prensa autonómicas e nacionais relacionadas co xénero. Todos os fondos clasifícanse en torno a 

17 familias temáticas da seguinte maneira:  

01 Administración do Estado 

02 Ambente Sociodemográfico 
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03 Benestar Social 

04 Centros 

05 Ciencias 

06 Cultura 

07 Dereito, normativa 

08 Documentación-medios de comunicación 

09 Economía 

10 Educación 

11 Familia 

12 Marxinación 

13 Política 

14 Promoción da muller 

15 Saúde 

16 Sexualidade 

17 Traballo 

 

Con todo este material preténdese prestar uns servizos bibliotecarios que cubran as necesidades 

informativas das persoas usuarias. Así a biblioteca pon a disposición do público: o servizo de información e 

orientación bibliográfica, o servizo de consulta e lectura de materiais en sala, o servizo de publicacións 

periódicas e o servizo de préstamo a domicilio. Este último, efectúase por un período de 15 días, e ata un 

máximo de 5 exemplares. No ano 2006 efectuáronse un total de 725 préstamos, dos cales 272 fixéronse 

ao persoal do SGI  e o resto, 453, á consultas externas. 
 

Na biblioteca tamén se elabora quincenalmente un boletín informativo co obxectivo de potenciar a difusión 

da información xerada no Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, e tamén a que 

este recibe doutros organismos. 

Distribúese por correo electrónico ás seccións provinciais do SGI, ós centros de información á muller, e a 

todo o persoal do SGI. Así mesmo na páxina web deste organismo almacenáranse tódolos números 

editados para facilitar a difusión a un maior número de persoas. No ano 2006 publicáronse un total de 24 
boletíns.  

Este boletín informa das actividades e convocatorias organizadas polo Servizo, das convocatorias en temas 

sociais que se difunden no DOG,  información en calquera tipo de soporte –libros, vídeos, CDs, DVDs, 

informes, noticias de prensa relativas á muller- que van chegando a Biblioteca do SGI, e que está a 

disposición das persoas interesadas, e, por último, de información de actividades e convocatorias doutras 

entidades e organismos, que se reciben no SGI, ofertando as súas axudas, formación e actividades lúdicas, 

entre outros temas.  

Pódense formular consultas á biblioteca tanto en persoa como telefonicamente no 981 545 364  e mesmo a 

través do correo electrónico biblioteca.sgi@xunta.es  
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2.4.2 As Letras da Mulleres 
 
Presentación de novos números da Colección “AS LETRAS DAS MULLERES”. 
 
Co obxectivo de divulgar as novas incorporacións da colección As letras das Mulleres publicadas durante o 

ano 2006, organizáronse actos de presentación das mesmas nas princiapais cidades de Galicia: 

Nº. 5.- “Da muller da súa casa á muller do porvir". Concepción Arenal 

Nº. 6.- “La dama joven. Memorias de un solterón". Emilia Pardo Bazán 

Nº. 7.- “El caballero de las botas azules. Lieders. Las Literatas". Rosalía de Castro 

 

 

Santiago de Compostela  Xoves, 22 de xuño 

Ourense Mércores, 5 de xullo 

A Coruña  Xoves, 6 de xullo 

Vigo Luns, 10 de xullo 

Lugo Mércores, 12 de xullo 

Ferrol Mércores, 19 de xullo 
 
 

2.5 Proxectos europeos para o acceso aos recursos 
 
 Proxecto Convive +. 
 

Convive + é un proxecto da Iniciativa Comunitaria EQUAL, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e 

destinado a fomentar a creación de empresa. Diríxese ás persoas  inmigrantes e emigrantes retornadas que 

residen nas provincias da Coruña e Pontevedra. 

O obxectivo é impartir unha formación teórica e práctica que facilite a creación de empresas, 

preferiblemente de economía social: autoemprego, cooperativas, sociedades laborais … 

 As entidades e institucións socias do proxecto  son, ademais do Servizo Galego de Igualdade: a Secretaría 

Xeral de Emigración, as Deputacións Provinciais da Coruña e Pontevedra, a Fundación Galicia Emigración, 

Cáritas Diocesana, a Federación Galega de Asociacións de Inmigrantes “Fillos do Mundo”, a Federación 

Galega de Asociacións de Emigrantes Retornados, a Universidade da Coruña, a Fundación Universidade da 

Coruña, Caixa Galicia, IGAPE, a Confederación Empresarial Española da Economía Social (CEPES), a 

Confederación Galega de Minusválidos (COGAMI) e o Consorcio das Mariñas.  

 

No marco do Proxecto Convive +, o Servizo Galego de Igualdade desenvolveu as seguintes actividades: 
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1-  Formación de Axentes de Mediación Intercultural. 
 

En colaboración con outros socios do proxecto CONVIVE+ (Universidade da Coruña, Cáritas, F.G. de 

Asociacións de Inmigrantes “Fillos do Mundo”, F.G.A. Emigrantes Retornados), o Servizo Galego de 

Igualdade diseñou un itinerario formativo do curso de Axentes de Mediación Intercultural. Actividade 

formativa que tivo unha duración de 196 horas, das que o Servizo Galego de Igualdade impartiu un total de 

46 horas, correspondentes ao módulo V. Igualdade de oportunidades: reflexión sobre os sistemas sexo-

xénero, construcción da identidade personal, estereotipos e prexuizos. Visión actual da implementación da 

igualdade de oportunidades nos colectivos máis vulnerables, entre eles a inmigración. Aplicación da 

perspectiva de xénero nos proxectos e na práctica social.  

As sesións tiveron  lugar no Museo Pedagóxico de Galicia no primeiro cuatrimestre de 2006 e como 

actividade de reforzo desenvolvéronse dous encontros co alumnado que contaron coa presencia de 

coordinadoras de programas de atención a inmigrantes e persoas retornadas e nos que tamén participaron 

representantes dos mencionados colectivos. 

 

2 -Acompañamento socio-pedagóxico.- Sistema de titorización da Igualdade de Oportunidades:  
 

Enténdese a titorización como unha labor de asesoría, seguimento e capacitación desde o Servizo Galego 

de Igualdade para as actividades da liña de actuación consistente no establecemento de itinerarios integrais 

para a creación de empresas. 

Dos 10 itinerarios previstos no Convive +, cunha duración de 1.100 horas, os realizados durante o ano 2006 

foron 7. Ao módulo de Igualdade de Oportunidades correspondéronlle 35 horas, sendo a media 

participantes de 15 alumnos e alumnas por  curso.  

 

Data de  impartición Localidad de realización 

19 abril 2006 Pontevedra 

18 maio 2006 Santiago de Compostela 

29 xuño 2006 Culleredo 

28-29 xuño 2006 Vigo 

29 novembro 2006 Pontevedra 

30 novembro 2006 Pontevedra 

4 decembro 2006 Sada 

 

Como medio de apoio aos itinerarios para creación de empresas, o Servizo Galego de Igualdade encargou 

un traballo de elaboración, deseño,  maquetación e edición de 1000 cuadrítpicos informativos sobre os 

Programas de axudas e subvencións da Administración da C.A. de Galicia no ano 2006 para a constitución 

de empresas e para empresas xa constituídas. 

 
3- Seguimento, control e avaliacion do Programa: Análise e auditoría de xénero no proxecto: 
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Elaboración e deseño de enquisas e entrevistas para o seguemento do coñecemento, actitudes e 

comportamento do persoal técnico e xerencial da Agrupación de Desenvolvemento no seu papel de 

intermediación e dinamización, desde a perspectiva de xénero. 

A recollida de datos realizouse mediante unha enquisa remitida ao persoal técnico e de xerencia e 

posteriormente con entrevistas en profundidade a 18 membros destes colectivos. 

Cos datos recollidos elaborouse un informe coas propostas de mellora dos distintos colectivos implicados no 

proxecto: o persoal técnico e xerencial, as persoas inmigrantes e emigrantes retornadas e as entidades e 

institucións membros da AD no seu funcionamento interno. 
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3 Fomento da corresponsabilidade 
 

3.1 Proxectos europeos para a conciliación e a corresponsabilidade 
 
Proxecto ARCO. 
 
 
O Servizo Galego de Igualdade promove o proxecto ARCO: Accións para o reforzamento da 
conciliación, que se levará a cabo conxuntamente coa: 

- Consellería de Innovación e Industria 

- Asociación Agraria Xóvenes Agricultores (ASAJA) 

- Confederación Galega de Minusválidos (COGAMI) 

- Federación de Empresarias de Galicia (FEGA) 

- Instituto Tecnolóxico Empresarial Caixa Galicia 

- Instituto de Desarrollo Caixanova 

- BEGANO, S.A 

- PSA Peugeot Citroën 

 

Este proxecto está cofinanciado pola iniciativa comunitaria EQUAL e desenvolvese dende agosto de 2005 

ata decembro de 2007, integrado na área temática conciliación da vida familiar e profesional do eixo 4 de 

igualdade de oportunidades para mulleres e homes; por conseguinte, o proxecto Arco pretende conciliar a 

vida familiar e a vida profesional, así como reintegrar ás mulleres que abandonaron o mercado laboral, 

mediante o desenvolvemento de formas mais flexibles e efectivas de organización laboral e servizos de 

apoio adecuados ás accións nas zonas rurais e urbanas. 

 

Obxectivos nas zonas rurais 
Facilitar procesos de inserción laboral de mulleres que desexan incorporarse ao mercado laboral en plena 

igualdade e que están ausentes por cargas familiares, e/ou por realizar traballos nas explotacións agrarias 

familiares. 

Estimular procesos de organización comunitaria que faciliten a presentación de servizos ás persoas e ás 

comunidades. 

 

Obxectivos nas zonas urbanas 
Mellorar a capacitación e polivalencia profesional das mulleres a través da utilización das NTIC (Novas 

Tecnoloxías de Información e Comunicación) que permita ademais a flexibilización no posto de traballo. 

Estimular a implicación pública e privada na eliminación das desigualdades de xénero, en especial, 

estimulando a conciliación da vida laboral e familiar. 
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Accións desenvolvidas o longo do  ano  2006 
 

 
Reunións  de coordinación 

 
Reunións transnacionais 

 
16 de xaneiro. Santiago 
30 de xaneiro. Santiago 
6 de febreiro. Santiago 
8 de marzo. Vigo 
24 de abril. Santiago 
26 de abril. Santiago 
23 de xuño. Santiago 
24 de xullo. Santiago 
11 de decembro. Santiago 

30 de xaneiro. Santiago 
30, 31 de maio. Santiago  
28 de setembro. On line 
16 ao 20 de outubro. Rovigo, Italia 

 

 

EIXO 1: Inserción laboral 
Deseño e execución de itinerarios de inserción laboral por conta allea no medio rural 

El proxecto ARCO, enmarcado na iniciativa comunitaria Equal, promove el deseño de Itinerarios de 
inserción laboral por conta allea no medio rural realizados a través dunha atención integral á 

muller, valorando todo o seu entramado social, e que abarca dende suplir carencias en habilidades, 

capacidades de relación interpersonal e autonomía, á capacitación profesional  e das competencias, 

froito das demandas resultantes do mercado laboral, co obxecto de mellorar a ocupabilidade das 

mulleres e incrementar así as súas posibilidades de inserción profesional . 

A través dos itinerarios que encomezan pola información e orientación individual, proponse unha 

proposta formativa concreta, en función das súas aptitudes, necesidades formativas, expectativas 

particulares…, ademais dun acompañamento, seguimento e intermediación, eficaces e sostibles no 

tempo, que posibiliten ou faciliten a integración ou reintegración das mulleres que amosan mais 

dificultade cara o acceso ó mercado laboral, abocadas a procesos de exclusión social ou marxinidade. 

Para acadar un desenvolvemento exitoso e promover a plena incorporación das mulleres no mundo 

laboral, resulta imprescindible unha implicación social, e dicir, que a acción formativa proposta 

sintonice coa demanda do tecido empresarial; sectores emerxentes, novos  xacementos de emprego 

… Para elo debemos articular e vertebrar vínculos co campo empresarial, sensibilizar o conxunto 

sobre a importancia da súa contribución nos procesos de integración ou inserción social e económica, 

dos colectivos de poboación mais vulnerables, que nos permita realizar, por ende, unha oferta 

formativa viable e operativa que sexa garantía de éxito cara a incrementar as posibilidades de 

inserción profesional da usuaria ou grupo de usuarias. 

En definitiva, os itinerarios a deseñar permiten obter un coñecemento mais profundo acerca dos 

intereses, aptitudes, experiencias, e dicir, a característica individual da persoa… como fundamento 

indispensable para o deseño dun programa formativo mais axeitado a acometer, que nos permita 
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encouzar a cada unha delas cara á formación mais axeitada as súas peculiares necesidades. En 

calquera caso, os itinerarios de inserción privilexian a execución de un estudo en profundidade das 

necesidades e principais potencialidades que ofrece o medio local, como paso previo e necesario para 

o establecemento de un itinerario, pero tamén de inserción socio-laboral, como medida tendente á 

mellora da ocupabilidade das mulleres e o incremento da súa participación no desenvolvemento 

socioeconómico da comunidade. 

Ó longo do ano 2006 desenvolvéronse os itinerarios formativos que a continuación se detallan: 

 

A Coruña (Cee): Explotación de recursos mariños 

Actividade implementada Data 

Habilidades sociais e procura activa de emprego (20h) 1-5-6-7de outubro 
de 2006 

Visita á empresa “Reboreda, S.L. Sanidade vexetal”a fin de presenciar unha 
demostración de como se obtén abono a partir de algas mariñas. 

 
14 de novembro de 
2006 

Sesión teorico-práctica complementaria á visita realizada. 
A parte práctica consiste na elaboración de un compostaxe por fermentación 
(a partir de algas mariñas) que remata transcorridos 30 - 60 días a partir da 
data de inicio. 

 
12-18 de decembro 
2006 
  

 
 

Lugo (Lourenzá): Tecnoloxía da madeira 

Actividade implementada Data 

16 ao 25 de outubro  Orientación laboral: Técnicas de procura de emprego e 
habilidades sociais (20h): 
        *Sarria 
        *Mondoñedo 6 ao 14 de xuño  

Introdución ás novas tecnoloxías  (20 h)  
 12, ao 20 de decembro  

Carpintería básica – 1ª parte (25 h) 
 22 ao29 de decembro  

Clube de emprego.  
           Finalidade: orientación e seguimento da 
           persoas beneficiarias) 

Carácter permanente 

 

 74



Memoria de actividades 2006 – Servizo Galego de Igualdade 

 
 

Ourense (Celanova): Axuda a domicilio 

Actividade implementada Data 

22 ao 29 de maio  Habilidades sociais e procura activa de emprego (20h.) 
 
Iniciación á informática 26 de xuño ao 7 de xullo  

Prevención e atención sociosanitaria na vellez (40h) 
 
Visita ó telecentro de Quintela de Leirado coa finalidade  de analizar 
os diversos recursos existentes na rede dirixidos á persoas maiores. 

16 de outubro ao  9 de 
novembro 

Primeiros auxilios (20 horas) 27 de novembro ao 1 de 
decembro  

Abordaxe psicosocial das demencias (40 h.) 
 
Visita a vivenda comunitaria tutelada do Centro de desenvolvemento 
rural “O Viso” de Lodoselo (Ourense)  

 
11 ao 22 de decembro  

 
 
 

Ourense (Allariz): Xestión e produción de compoñentes 
plásticos para a automoción 

Actividade implementada Data 

Habilidades sociais e procura activa de emprego (20h) 2 ao 11 de outubro  

 
 
 

Pontevedra 

Actividade implementada Data 

 Lalín 

Habilidades sociais e procura activa de 
emprego  (20h) 29 de maio ao 7 de xullo  

 A Estrada: Caixeira dependenta de comercio 

20 ao 28 de novembro  Formación teórica (31 h.) 
 
Prácticas en empresa (20 h/4 quendas) 29 de novembro  ao 14 de decembro 

 Silleda: Especialización en xestión comercial e administrativa 

Contaplus (30 h.) 27 de novembro ao 13 de decembro  
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Itinerario de desenvolvemento profesional das / dos Axentes de Igualdade 
 
No  ámbito do Proxecto Europeo ARCO: Accións para o reforzamento da conciliación, no que, promovido 

polo Servizo Galego de Igualdade da Xunta de Galicia, participan varias entidades e institucións; Caixanova  

e ITE Caixa Galicia teñen  a responsabilidade de abordar un programa formativo de desenvolvemento 

profesional dirixido á  Axentes de Igualdade. 

 

Entre as liñas básicas do nomeado proxecto considerouse elemento fundamental  a capacitación das e dos 

Axentes de Igualdade de maneira que poidan actuar como asesoras/es nos proxectos de emprendemento 

empresarial que  lles poidan  xurdir no desenvolvemento do seu labor profesional. Por iso, o programa 

formativo deseñado ten como obxectivo principal  aportar as/os devanditas/os axentes as ferramentas e 

coñecementos básicos de análise e xestión empresarial. 

 

Trala convocatoria e invitación cursada o 12 de febreiro  polo Servizo Galego de Igualdade xunto con cada  

unhas das entidades  a través dos  diarios  “Faro de Vigo”  e  “La Voz de Galicia”, a Comisión de selección 

selecciona de  entre os curriculums e documentación recibida   ás  persoas que  cumpren os requisitos 

esixidos nas bases reguladoras elaboradas e expostas con anterioridade na páxina web do SGI. Unha vez 

elaboradas e tamén expostas publicamente as listas co nome das persoas seleccionadas, convídanse 

expresamente a participar no programa formativo  o que a continuación se expón a través dunha carta 

personalizada . 

 

Programación do curso sobre xestión empresarial para A.I. na provincia de Pontevedra                 

Na provincia de Pontevedra as sesións formativas implementáronse nas instalacións do Centro Social 

Caixanova en Vigo. 

 

 O martes 25 de abril, coincidindo co primeiro día de curso, tivo lugar un acto de inauguración e 

presentación  do mesmo en horario de 10:00 a 10:30 horas. Rematado este acto iniciáronse as clases 

programadas. 

 

Os contidos  formativos  distribúense  en 17 sesión que supoñen un total de 80 horas  e céntranse:  na 

análise da contorna; deseño do Plan director; deseño dos Plans Funcionais; O Plan financeiro; Axenda de 

creación de empresas.  

 

O remate de curso cada alumna e alumno participante fai entrega dun  proxecto de empresa que será 

valorado, xunto coa asistencia, e constituirá a avaliación final. 

Asistentes: 13 persoas (2 homes e 11 mulleres) 

 

Programación do curso sobre xestión empresarial para A.I. na provincia de A Coruña 

As sesións formativas transcorreron nas instalacións  do Centro de Estudios de Caixa Galicia en A Coruña.  
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O venres 21 de abril, coincidindo co primeiro día de curso, tivo lugar un acto de inauguración e presentación  

do mesmo en horario de 16:00 a 16:30. Rematado este acto iniciáronse as clases programadas. 

Os contidos formativos distribúense en 16 sesións que supoñen un total de 80 horas e céntranse: Xestión 

de proxectos; Entorno empresarial; Contabilidade de estados financeiros; 

Dirección de recursos humanos; Dirección xeral; Dirección financeira; Dirección comercial 

 e marketing; Dirección de operacións; Entorno empresarial; Xestión de proxectos. 

Asistentes: 11 persoas (1 home e 10 mulleres). 

 

EIXO 2: Mellora da organización comunitaria para facilitar a conciliación 
Laboratorio de organización comunitaria no espazo rural 
 
O Servizo Galego de Igualdade realiza o  "Estudo e análise da organización comunitaria no espazo rural” A 

realización deste estudo ten como finalidade o deseño  dun plan director para a posta en marcha dos 

bancos de tempo  a partires da análise das posibilidades de organización colectiva das comunidades rurais, 

detectando cales poden ser os ámbitos de actuación idóneos  así como as fórmulas de organización 

comunitaria partindo do estado actual e tendo en conta unha perspectiva de xénero e medioambiental. 

 O resultado deste estudo foi exposto, a través dun acto público, o  pasado día 21 de novembro ás 12:00 

horas no Hotel Araguaney. 

http://sgi.xunta.es/document/estudo_org_com_rural.pdf

 
Talleres de corresponsabilidade para homes no  medio rural 
 

Actividade enfocada  a poboación masculina  e cuia finalidade centrase en  reflexionar sobre a igualdade de 

xénero así como concienciar os homes para que redefinan o seu novo rol na sociedade, especialmente no 

ámbito doméstico 

 

Con motivo desta actividade, elaborase  1.000 carpetas en formato 20 x 24 x 3 cms. impresas polas dúas 

caras en papel estucado mate, en tapa dura e  cun mecanismo de dúas anelas que serven para arquivar os 

folletos en formato DIN A-5 impresos sobre papel reciclado e cosidos con grapas omega: 

 

- “ Uso do tempo e do espazo”  

-  “Corresponsabilidade” 

- “As relacións e negociacións dentro da parella” 

- “Modelos de socialización” 

- “Organización, compra e limpeza” 

- “Alimentación e cociña básica” 

- “Anexo” 

http://sgi.xunta.es/document/cuadernos_correspons.pdf
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Ao longo do ano 2006 desenvolvéronse os seguintes talleres: 

 

Trives 1 de xuño – 6 de xullo 

Padrón 1 xuño – 6 xullo 

Allariz 7 setembro – 11 outubro 

Mondoñedo 19 setembro – 4 novembro 

Muxía 18 setembro – 30 outubro 

Cambre 19 de outubro – 23 de decembro 

Caldas 11outubro – 17 de decembro 

Marón 19 de outubro – 23 de novembro 

Mos 26 outubro – 30 novembro 

Foz 17 de outubro – 21 de novembro 

Boiro 28 de novembro – 29 de decembro 

 
Cada obradoiro desenvolveuse ao longo de 11 sesións formativas  que supoñen unha duración de 27 horas. 

 

EIXO 3: Mellora da inserción e a conciliación a través das TIC´s 
Itinerarios formativos para a mellora da polivalencia a través  do uso das TIC´s 
Actividade realizada conxuntamente  
 
Actividade promovida polo Servizo Galego de Igualdade e a Confederación Galega de Minusválidos  ten 

como obxectivo a Mellora da capacitación e polivalencia profesional das mulleres a través da utilización das 

NTIC. 

 

Dende o 16 de outubro ata o 22 de decembro do 2006  beneficiáronse desta actividade un total de 14 

concellos : Sada, Burela, A Estrada, Outes, Baiona, Ortigueira, Boiro, Ribadeo, Pontedeume, Sarria, O 

Rosal, Ourense, O Barco de Valdeorras, Foz. 

 

O contidos formativos céntranse fundamentalmente en : informática básica, internet e correo electrónico que 

se imparten ó longo de 10 sesións, aproximadamente, contabilizando un total  de 30 horas. 

 

Fomento do uso das TIC´s  en mulleres de maior idade 
Ten como obxectivo fomentar o emprego das Tics por parte das mulleres de maior idade como vehículo 

para acceder á formación permanente e como forma de superar barreiras de comunicación e illamento. 

O longo do 2006  beneficiáronse desta actividade 8 concellos: 
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Formación itinerante: 

Carballedo 16 – 20 de outubro doe 2006 

Pontecaldelas 23-27 de outubro de 2006 

Punxín 03 – 30 de novembro de 2006 

Viana do Bolo  

Formación a través de telecentros: 

Culleredo 06 novembro – 15 decembro 

Abegondo 03 novembro – 22 decembro 

Laxe 13 novembro – 04 decembro 

Nigrán 20 novembro – 01 decembro 
 

EIXO 4: Grupos de traballo municipais para a conciliación:  
  
Con esta actividade trátase de crear grupos de traballo específicos en materia de conciliación sobre a base 

dos grupos de traballo municipais sobre a muller. 

 

A nivel de admón. Local existen na actualidade institucións como a concellería da muller ou órganos 

colexiados como os consellos municipais da muller adicados á temátaica da muller como unha función de 

servizo social. Trátase de dotar dun maior contido a estos organismos coa creación de grupos de traballo en 

materia de conciliación e IO. Estos grupos terán un carácter aberto e participativo, entrando empresas e 

actores sociais, así como especialistas en desenvolvemento local e materia de xénero, e baixo o liderazgo e 

asesoramento a nivel autonómico do SGI. Analizaríanse as características locais e buscaríanse solucións 

adaptadas á dita realidade, especialmente enfocadas á conciliación da vida familiar e laboral. 

 

O día 11 de decembro de 2006 tivo lugar a presentación desta actividade en Santiago de Compostela (Hotel 

Puerta del Camino) 

 

Nesta presentación formulouse unha proposta de territorialización que é a seguinte: 

• Grupo 1: Fisterra-Xallas. Sede: Cee. 

• Grupo 2: Mairña Central. Sece: Mondoñedo. 

• Grupos 3: Sarria. Sede: Sarria. 

• Grupo 4: Terra de Trives. Sede: A pobra de Trives. 

• Grupo 5: Terra de Celanova. Sede: Celanova. 

• Grupo 6: Allariz-Maceda. Sede: Allariz. 

• Grupo 7: Deza-Taberiós- Terra de Montes. Sede: Lalín 

 

Obxectivos que se pretenden acadar: 

A: Elaborar un estudo da situación da comarca na área da conciliación sobre: 
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- Recursos existentes 

- Recursos necesarios 

 

B: Elaborar propostas para dirixir a diferentes entidades: 

- Modificacións de horarios 

- Novos servizos...  

 
C: Publicitar os recursos existentes no Territorio: 

- Campañas. 

- Bases de datos de recursos. (na que consten os recursos procedentes dos estudos realizados polos 

grupos no territorio ARCO, accesible por internet, con información detallada de cada recursos: horais de 

antención, entidade prestadora, prezo....). 

 

D: Dinamizar e apoiar as accións de conciliación desenvoltas no territorio. 

- Bancos de tempo. 

- Obradorios de corresponsabilidade... 

 

Logo da presentación, a finais de decembro de 2006 remitiuse notificación aos distintos concellos 

integrados no territorio para dar a coñecer a actividade e organizar a constitución dos grupos en cada zona. 

 
EIXO 4: Certificado da excelencia empresarial en materia de Igualdade de Oportunidades (IO) 
 

Esta actividade ten como finalidade a elaboración e implementación dun certificado de excelencia 

empresarial en materia de Igualdade de Oportunidades.  Tratase dunha actividade con un gran potencial de 

transferibilidade tanto para as empresas que poidan  adherirse  o proxecto como en outros territorios. 

 

Baixo o liderazgo do SGI, elaborarase unha metodoloxía para a certificación de empresas estudando cales 

serían os estándares de excelencia en IO e os plans e políticas internas que se deberían seguir polas 

empresas para cumprilos. Tratase,  polo tanto, de deseñar unha nova metodoloxía que permita ás 

empresas obter unha certificación das súas políticas en materia de IO. Recollendo os avances da 

implementación de este tipo de sellos en outras experiencias, tratase de adaptar unha metodoloxía 

contando coa participación das empresas e contando co asesoramento de Axentes de Igualdade como 

especialistas en xénero. 

 

Adxudícase a elaboración deste certificado de excelencia  á entidade  AENOR (entidade adicada o 

desenvolvemento da normalización e certificación (N+C) en todos os sectores industriais e de servizos) a 

través de contrato administrativo directo. 

O luns, 11 de decembro de 2006, as 17 horas, reúnese, nas instalacións do SGI: representantes de AENOR 

e consultoras de xénero, SGI (Directora Xeral, secretaria, Xefe de Servizo), Coordinadora proxecto ARCO e 
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asistencia técnica do Proxecto ARCO; momento no cal AENOR fai entrega do borrador do documento de 

especificacións técnicas do proceso de certificación.  

Unha vez debatido o seu contido, sométese, en reunión posterior, a unha análise por parte das entidades 

socias (PSA Peugeot Citroën; BEGANO) que serán as entidades encargadas de levar a cabo unha 

experiencia piloto. Recollidas   todas as suxestións aportadas,    estanse tendo en conta na redacción final 

do documento. 
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4 Abordaxe integral da violencia de xénero 
 

4.1 Convenios de colaboración para a atención a mulleres vítimas de violencia 
 

4.1.1 Convenio co Ministerio de Traballo 
 

Convenio de Colaboración entre o Ministerio de Traballo e a Vicepresidencia da Igualdade e do 
Benestar para a a realización de actuacións enamiñadas á garantir ás mulleres vítimas de violencia 

de xénero o dereito á asistencia social integral. 
 
De conformidade co disposto na Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección 

Integral contra a Violencia de Xénero, o dereito á asistencia social integral inclúe o dereito aos servizos 

sociais de atención, de emerxencia, de apoio e acollida e de recuperación integral, e a organización dos 

ditos servizos respostará aos principios de atención permanente, actuación urxente, especialización de 

prestacións e multidisciplinariedade profesional.  

 

A atención multidisciplinar implicará especialmente: 

a.- Información ás vítimas. 

b.- Atención psicolóxica 

c.- Apoio social 

d.- Seguimento das reclamacións dos dereitos da muller. 

e.- Apoio educativo á unidade familiar. 

f.- Formación preventiva nos valores de igualdade dirixida ao seu desenvolvemento persoal. 

h.- Apoio á formación e inserción laboral.  

 

A disposición adicional décimo terceira da citada lei orgánica, establece que, co fin de coadxuvar a 

posta en funcionamento dos servizos establecidos no artigo 19 e garantir a equidade interterritorial na 

súa implantación, dotarase dun fondo ao que poderán acceder as Comunidades Autónomas, de acordo 

cos criterios obxectivos quese determinen na respectiva Conferencia Sectorial 

 

En base ao anterior, estase a tramitar no Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da 

Muller o citado convenio de colaboración entre o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e a 

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar (que executará as actuacións que lle correspondan a 

través do Servizo Galego de Igualdade) para o desenvolvemento dunha serie de actuacións que teñen 

como obxecto poñer en funcionamento os servizos que garantan ás vítimas de violencia de xénero o 

dereito á asistencia social integral, recoñecida no artigo 19 da Lei Orgánica 1/20054, do 28 de 

decembro,  de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. 
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As actuacións foron acordadas en base ao diagnóstico elaborado pola Xunta de Galicia sobre o impacto 

da violencia de xénero no noso territorio, no que se contempla ademáis, unha valoración das 

necesidades de recursos e servizos necesarios para garantir o citado dereito. 

 

Por acordo do Consello de Ministros de 26 de maio de 2006 formalizáronse, para o ano 2006, os 

criterios de distribución así como os compromisos financeiros resultantes, do fondo previsto na D. A. 13 

da Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, correspondéndolle á Comunidade Autónoma de Galicia un 

total de  805.932,99 € euros, como participación na realización das actuacións previstas no anexo do 

convenio. 

 

A Comunidade Autónoma aporta unha dotación económica igual, é dicir 805.932,99 € euros, para facer 

fronte aos custos derivados do desenvolvemento das actuacións, cofinanciando cada unha delas cunha 

aportación mínima do 15 por cento e máxima do oitenta e cinco por cento. 

 

No ano 2006, o Servizo Galego de Igualdade executou os seguintes programas, derivados da sinatura 

do convenio: 

1.- Centros para vítimas de malos tratos. 

2.- Contratación asistencia Punto Coordinación e Centro de Información e Asesoramento ás Mulleres 

en Lugo. 

3.- Compra dun local para o Punto de Encontro na cidade de Vigo. 

4.- Mellora da rede de información, asesoramento e atención ás mulleres vítimas da violencia de 

xénero, para atender a zonas desprovistas de centros, segundo a dispersión territorial da poboación.  

 

4.1.2 Convenio co Instituto da Muller 
 
Convenio de colaboración entre o Instituto da Muller e o Servizo Galego de Promoción da Igualdade 
do Home e da Muller sobre cooperación en programas e actuacións dirixidos específicamente ás 
mulleres. 

 

O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller (SGI) da Vicepresidencia asinará 

un convenio de colaboración co Instituto da Muller, dependente do Ministerio de Traballo e Asuntos 

Sociais, para o desenvolvemento durante o ano 2006 de varias iniciativas dirixidas á prevención da 

violencia de xénero e á atención ás mulleres que a sofren.  

 

O acordo de colaboración que se vai rubricar entre os dous organismos prevé un orzamento de 229.000 

euros para o mantemento do Centro 24 Horas de atención presencial e telefónica. Esta partida está 

destinada tamén ao desenvolvemento do programa de atención psicolóxica a mulleres vítimas de 

violencia, ampliando a asistencia ás súas fillas e fillos, así como a outras persoas dependentes que 

atravesen por esta situación. 
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No ámbito da prevención, o SGI e o Instituto da Muller contemplan neste convenio o programa 

Relaciona. Trátase dun proxecto de prevención da violencia de xénero dende o ámbito escolar dirixido 

ao profesorado dos centros educativos. 

 

En virtude do acordo, o Instituto da Muller, coa colaboración do Servizo Galego de Igualdade, vai 

promover tamén accións formativas dirixidas a mulleres e a profesionais de diversos sectores. Dentro 

deste programa, desenvolveranse cursos de formación e xestión empresarial dirixidos a mulleres cun 

proxecto empresarial, e outros de formación para a creación e consolidación por parte das mulleres da 

súa propia empresa.  

 

Por outra banda, o convenio implica aos dous organismos no obxectivo de dar a coñecer a situación 

das mulleres nos seus distintos ámbitos de actuación, a fin de concienciar á poboación en xeral e de 

lograr que se teña en conta na toma de decisións e a acción das institucións. Para isto, está prevista a 

elaboración de materiais e publicacións diversas dende a perspectiva de xénero, no ámbito educativo, 

laboral, social e da saúde. 

 

4.1.3 Estancias de tempo libre 
 

Convenio de Colaboración entre o Instituto da Muller e o Servizo Galego de Promoción da Igualdade 
do Home e da Muller para levar a efecto o programa de estancias de tempo libre para mulleres soas 
con fillas e/ou fillos exclusivamente ao seu cargo. 

 

Con data 3 de maio de 2006 asinouse un convenio de colaboración entre o Servizo Galego de 

Promoción da Igualdade do Home e da Muller e o Instituto da Muller do Ministerio de Traballo e Asuntos 

Sociais para a posta en marcha do Programa de Estancias de Tempo Libre para Mulleres con fillas e/ou 

fillos exclusivamente ao seu cargo. 

 

O programa consiste en proporcionar ás mulleres, acompañadas polas súas fillas e/ou fillos, en 

situación de precariedade económica e social, unha estancia nun hotel dunha localidade costeira, 

durante dez días, en réxime de pensión completa, tanto para as nais como para as súas fillas e/ou fillos. 

 

Aportación económica do Instituto da Muller para o desenvolvemento do programa: 26.662,05 € (para 

gastos derivados do aloxamento, manutención, póliza de seguro e festa de despedida). 

 

 Outros compromisos do Instituto neste programa: 

1.- Publicación da convocatoria no BOE (26/05/06) 

2.- Resolución de concesión das prazas. 
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Aportación económica do Servizo Galego de Igualdade para o desenvolvemento do programa: 25.000 € 

(para gastos derivados do transporte polo traslado das persoas beneficiarias e das monitoras e dos 

monitores, dende o lugar de procedencia ao destino e viceversa, material para actividades e pago das 

monitoras ou monitores). 

 

 Outros compromisos do Servizo Galego de Igualdade neste programa: 

• Difusión da convocatoria na Comunidade Autónoma. 

• Recepción e baremación das solicitudes (criterios de baremación: nº de fillas e/ou fillos a cargo, 

contía dos ingresos, residencia actual ou anterior nunha casa de acollida ou centro similar, 

acreditación da condición de vítima de violencia de xénero, desemprego, non ter desfrutado deste 

programa ou doutros similares nos últimos tres anos...) 

 
 
Memoria Estancias de Tempo Libre 2006. 
 

Contexto das estanzas 
1. Localización: 

O desenvolvemento das Estanzas Vacacionais tivo lugar nun pobo da costa catalá, pertencente á provincia 

de Girona. 

Esta localidade é recoñecida como lugar turístico da Costa Brava, conta con extensas praias e grande 

número de establecementos de ocio. 

O aloxamento tivo lugar nun complexo turístico de 4 estrelas a 600 m da praia. O Hotel contaba con dúas 

piscinas ao aire libre e unha climatizada, un parque infantil, sala de animación cultural (con actividades 

propias) e sala de conferencias; ademais para a animación nocturna contaba cunha sala de festas. 

2. Horarios e Duración: 
A estancia tivo unha duración total de 12 días, 2 días empregados no traslado dende a comunidade de orixe 

ata o citado lugar. O aloxamento no Hotel se prolongou durante 10 días e 9 noites. 

3. Destinatarias: 
O grupo destinatario estaba formado por 36 mulleres da Comunidade Autónoma Galega e 61 menores, de 

idades comprendidas entre os 2 e os 13 anos. A súa característica común era o feito de tratarse de mulleres 

con fillos e fillas exclusivamente baixo a súa responsabilidade, xa que polo demais, se trataba dun grupo 

moi heteroxéneo. 

4. Monitoras: 
Contouse cun grupo de catro monitoras coa seguinte formación: Licenciada en Psicoloxía, diplomada en 

Educación Social, licenciada en Historia, licenciada en Administración e Dirección de Empresas. 

5. Obxectivos 

• Propiciar o achegamento e contacto do grupo. Formación de redes. 

• Construír un espazo de cooperación creativa no que o xogo sexa unha experiencia lúdica. 

• Diminuír a competitividade tratando de que todas e todos teñan posibilidade de 

participación, eliminando do xogo aqueles elementos de exclusión e discriminación. 
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• Aprender a tomar contacto co corpo, tanto alleo como propio, e desenvolver técnicas de 

relaxación e coidado. 

• Axudar a modificar a percepción sexista do mundo que impera na nosa sociedade e facilitar 

que as mulleres recuperen a súa propia historia. 

• Desenvolver a creatividade artística, facilitando así ferramentas que permitan a expresión 

persoal. 

• Traballar de forma transversal a autoestima e a valoración positiva das nosas capacidades 

e habilidades persoais. 

• Aproveitar os xogos como mecanismo de distensión fisiolóxica e psicolóxica. 

• Potenciar as habilidades sociais dende a asertividade, empoderamento e autoafirmación 

persoal. 

• Aprender o respecto ao medio e sensibilizar para o uso de recursos de xeito responsable. 
6. Normas de convivencia: 
 No caso de ter que saír da poboación por algunha circunstancia ou ter que regresar por algunha 

urxencia, falar con algunha das monitoras (será necesaria a sinatura dun permiso específico). 

 Non está permitido recibir visitas no Hotel (familiares, amigos/as...). O obxectivo desta viaxe é o 

coñecemento entre todas as participantes e gozar das actividades que se ofrecen. 

 Non se pode deixar aos fillos e fillas ao coidado doutra persoa a excepción das actividades 

programadas para eles/as nas que se lles pode confiar o coidado ás monitoras recollendo aos e ás 

menores ao final da actividade. 

 Responsabilizarse dos e das menores dentro do cuarto.  

 Manifestar comportamentos que promovan a convivencia, evitando os comportamentos e actitudes 

contrarios a esta.  

 A asistencia aos talleres ou actividades que se realicen por parte das monitoras é voluntaria. 

 

7. Actividades para mulleres 
Taller de presentación para mulleres:"En clave de dous": 
Xustificación: Favoreceu a toma de contacto entre as asistentas, incitou ao dialogo e a charla entre elas, 

ademais de propiciar a busca do ideal do eu, que quero ser e ver a posibilidade de chegar ata aí. 

Obxectivos: 
Xerais: Coñecemento das participantes, espertar empatia e confianza entre elas. 

Específicos: 

 Expresar a propia personalidade de cada unha. 

 Favorecer a reflexión e o autocoñecemento para desenvolver o ideal do eu e poder orientarnos coa 

ideal de muller, feminino,... do grupo; para poder traballar unha nova alternativa de persoa. 
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Taller de relaxación para as mulleres 

Xustificación: Conseguir que as mulleres alcancen un nivel de relaxación e que coñezan unha nova 

estratexia para conseguir relaxarse. 

Obxectivos: 
 Favorecer que as mulleres alcancen un nivel de relaxación e que coñezan unha nova estratexia 

para conseguir relaxarse. 

 Chegar a un nivel de relaxación no que consigamos que aflore a imaxe inconsciente que temos de 

nós mesmas. 
 
Taller de xenealoxía feminina para as mulleres: "Árbore xenealóxica" 

Obxectivos: 
 Xerais: Empoderamiento das mulleres. Construír modelos de referencia femeninos. Descubrir e 

recoñecer os comportamentos e os valores que historicamente desenvolveron as mulleres 

 Específicos: Valoración dun xeito positivo das mulleres da súa propia familia. Coñecemento máis íntimo 

das compañeiras. 

 

Taller de Recursos para mulleres. 

Obxectivo: Informar dos distintos recursos os que podían acceder segundo a súa circunstancia: RAI, Risga, 

"salario da liberdade", axudas de aluguer... 

 

8. Actividades para menores 
Xogos de presentación conxunta: Taller de presentación infantil 

Obxectivos:  

• Permitir ás persoas participantes nunha sesión ou encontro coñecerse entre si, pretendendo lograr 

un grao máis na presentación chegando pouco a pouco nun coñecemento máis profundo e vital.  

• Crear un ambiente positivo en grupo cando os participantes non se coñecen con anterioridade. 

Xogos infantís de confianza. 

Obxectivo: Favorecer a distensión e sentimento de confianza e unión do grupo. 

Xogos de cooperación infantís 

Obxectivo: Lograr unha comunicación cooperación para conseguir un traballo creativo. 

Xogos infantís para romper estereotipos 

"Os soles diversos” 

"Interpretando profesións" 

Xogos tradicionais: Carreiras de sacos.  Xogo do pano.  Xogo das cadeiras. Carreira de relevos.  Debuxo 

Libre.  Contacontos. 

Xogos infantís de contacto corporal e desinhibición. 
O Lavacoches (xogo de afirmación): 
 
Obxectivos: Favorecer a afirmación, ou sentirse querido/a e acollido /a polo grupo. 
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Esculturas (xogo de afirmación) 
Obxectivos: 
 Lograr unha comunicación e cooperación para conseguir unha expresión creativa. 

 Favorecer a toma de conciencia do corpo. 

Conversando cos pés (xogo de comunicación) 

 

9. Actividades conxuntas 
Taller de motivos decorativos. Asistencia libre e conxunta de nais e fillas/os. A facilito unha serie de 

materiais e ideas para a decoración do lugar onde se ía desenvolver a festa. Nais e fillas/os desenvolveron 

a súa creatividade coa construción de cadenetas de cores, móbiles decorativos, carteis con mensaxes, 

debuxos, farolillos...  

 Festa de despedida. Festa conxunta de todas/os as participantes nas estancias. Realizouse un balance 

conxunto do que supuxeran estas estanzas para cada unha, en xeral positivo e enriquecedor. 

 
10. Saídas culturais 

Excursión a Port Aventura 
Excursión a Tossa de Mar 
 

11. Entrega de materiais 

Entregáronse ás participantes materias facilitados polo Servizo Galego de Igualdade que consistiron en 

gorras, mochilas, bolsas, chanclas, camisetas, manguitos, neceseres para hixiene persoal, balóns, libros, 

etc. 

 

4.2 Prevención da violencia no ámbito educativo 

4.2.1 Proxecto RELACIONA. 
 

Tratase dun proxecto de prevención da violencia de xénero dende o ámbito educativo. Realízase a 

través dun convenio de colaboración entre o Instituto da Muller do Ministerio de Traballo e Asuntos 

Sociais e os organismos de igualdade das comunidades autónomas. 

 

Mediante a sensibilización do profesorado sobre a intervención da cultura de xénero nas manifestacións 

de violencia observadas no seu contorno escolar pretende propiciar a construción de novos modelos de 

relación nas diferentes comunidades educativas que participen neste proxecto, relacións que 

contribuirán a promover a interiorización dun “nivel de tolerancia cero” para coa violencia de xénero. 

 

Os seus obxectivos son: 

Analizar as situacións de violencia que se producen nos centros educativos dende unha perspectiva de 

xénero.  
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Reflexionar sobre a importancia da práctica docente neste tema e sobre os modelos e os valores que 

se asocian á masculinidade e á feminidade.  

Dar importancia ás relacións e á comunicación na convivencia escolar.  

 

O proxecto ten unha duración de 12 horas repartidas en 3 sesións e pode ser solicitado por grupos de 

docentes non universitarios. Dáse preferencia aos grupos do mesmo centro educativo ou próximos para 

que poidan xurdir do proxecto experiencias concretas a desenvolver polo profesorado que participou. 

 

No ano 2006 realizouse en: 

IES Menéndez Pidal da Coruña, onde tamén participou profesorado do IES Monelos. Tiveron dereito á 

certificación 13 profesoras e 4 profesores. 

IES de Celanova, onde tamén participou profesorado do IES de Bande, CEIP Crespos e CEIP Ramirás. 

Tiveron dereito á certificación 10 profesoras e 1 profesor. 

IES As Fontiñas, coa participación de profesorado do IES Fray Martín Sarmiento, do IES A. Xelmírez I e 

do IES Lamas de Abade. Asistiron 13 profesoras e 4 profesores.   

 

Edicións  Centros participantes Profesoras  Profesores  Total asistentes

3 10 36 9 45 
 

OBSERVACIÓNS 
O profesorado participante no proxecto RELACIONA fai a seguinte  cualificación: 

•  O proxecto en liñas xerais resultoulle satisfactorio. 

•  Segundo  as respostas tanto o proxecto en si como a súa utilidade persoal e profesional 

resultaron positivos. 

• Valoraron tamén de forma  idónea os materiais entregados. 

• A metodoloxía seguida  foi valorada positivamente. 

• A organización tamén agradou a totalidade do grupo. 

• Un cincuenta por cento do profesorado asistente estaría disposto a seguir  traballando  e 

reuníndose para darlle continuidade ao Proxecto 

• Os temas que propuxeron para seguir estudando son: 

- A relación entre profesoras e profesores. 

- Resolución de problemas de violencia na aula. 

- Preparación do profesorado para afrontar a convivencia no centro. 
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4.3 Formación de profesionais que traballan con mulleres 

4.3.1 Xornada de formación do Programa de atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia 
de xénero e doméstica. 

 
No marco do Programa de atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia de xénero ou doméstica 

así como a menores e outras persoas dependentes delas qu teñan pasado pola mesma situación 

levado a cabo polo Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia, o día 2 de decembro, en Santiago de 

Compostela,  tivo lugar unha xornada de formación dirixida ás psicólogas dos Centros de Información 

ás Mulleres e a profesionais con adscripción ao devandito programa. 

A xornada desenvolveuse segundo o seguinte programa:  

Conferencia: Relación con entidades xudiciais. Rosario Pousa Torres. 
Efectos iatroxénicos de algunhas actuacións de operadores sociais. Concepción Rodríguez Pérez 

Informacións internas sobre o desenvolvemento do Programa 
Reflexións desde a práctica. Juan Carlos Prados Moreno 

Comunicacións entre profesionais. José Vicente Martínez-Romero 

 
Numero de asistentes: 82 
Nª de CIM representados: 34 
 
 

4.3.2 Xornada de formación do Programa de atención psicolóxica para homes con problemas de 
control e violencia no ámbito familiar. 

 

No marco do programa de atención psicolóxica para homes con problemasde control e violencia no 

ámbito familiar, desenvolvido polo Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia, celebrouse unha xornada de  

formación en Santiago de Compostela o día 16 de decembro. Este encontro formativo, dirixido a 

profesionais da Psicología con adscripción ao Programa, contou coa asistencia de 14 profesionais con 

adscripción ao Programa e, no mesmo tratouse sobre “O papel dos programas de intervención con 
homes que exercen violencia de xénero desde o ámbito legal” a cargo del fiscal en materia de 

violencia Javier Rey Ozores.  

 

4.3.3 Curso atención sociosanitaria ante a violencia contra as mulleres. 
 

O Instituto da Mujer do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais elaborou un curso de formación online 

dirixido a profesionais dos servizos de saúde e, en colaboración co Servizo Galego de Igualdade e o 
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Servizo Galego de Saúde, púxose en marcha a acción formativa destinada a profesionais de Atención 

Primaria, tutorizada mediante un programa interactivo.  

O obxectivo é sensibilizar e impartir unha formación específica sobre violencia contra as mulleres para 

incrementar as taxas de detección precoz dos casos de malos tratos e fomentar unha atención integral 

ás mulleres que inclúa o apoio emocional. 

 

Os obxectivos de aprendizaxe son: 

Coñecer os conceptos  da violencia exercida contra as mulleres e os seus determinantes 

Identificar os mitos sobre os malos tratos, para neutralizar a súa influencia 

Comprender os factores de vulnerabilidade e o proceso dos indicadores de sospeita 

Adquirir habilidades para a escoita en consulta das usuarias maltratadas. 

Analizar os factores que obstaculizan a detección precoz en consulta dunha situación de malos 

tratos. 

Realizar unha intevención eficaz 

Coñecer o marco legislativo e a súa aplicación no sistema sanitario 

 

O curso tivo lugar entre o 15 de maio e o 30 de xuño, contando con 25 horas de contido obrigatorio 

distribuidas nas seguintes unidades didácticas: 

Modulo 1: A violencia contra as mulleres. Aspectos xerais 

Módulo 2. Os malos tratos ás mulleres 

Módulo 3. Deteción precoz dos malos tratos en consulta 

Modulo 4. A intervención en caso de malos tratos. 

 

Participaron no curso un total de 27 profesionais de Centros de Atención Primaria. (25 mulleres e 2 

homes) 

  

4.3.4 Abordaxe teórica e práctica para unha intervención integral con mulleres que exercen a 
prostitución. Obradoiros formativos. 

Dende o Servizo Galego de Igualdade púxose en marcha un proxecto piloto de intervención con 

mulleres que exercen a prostitución na comarca de Ferrolterra, coa finalidade de establecer liñas de 

traballo común que faciliten a atención integral ao colectivo e diminúan o estigma que se reforza na 

atención que as mulleres reciben ao achegarse a aqueles servizos ou recursos que está á súa 

disposición. O proxecto consta de tres niveis de actuación: formación, mesas de traballo e intervención 

directa.  

O proxecto formativo desenvolveuse durante o ano 2006, no Salón de Actos da Casa do Mar de Ferrol, 

tendo como persoal destinatario os seguintes grupos de profesionais da comarca de Ferrolterra: 

Grupo I: Profesionais dos Servizos Sociais e de atención especializada dos Concellos e persoal técnico 

das entidades que traballan con este colectivo.  
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Grupo II: Persoal sanitario 

Grupo III: Persoal das Forzas de Seguridade 

Os contidos desenvolvidos foron os seguintes: 

Módulo I: O concepto de xénero 

Sistema sexo-xénero. Datos das desigualdades. Feminización da pobreza 

Módulo II: Achegamento á realidade das mulleres que exercen a prostitución 

Abordaxes teóricos. Atención á diversidade. Modelo de intervención 

Módulo III: Boas prácticas para a intervención 

Ferramentas teóricas. Ferramentas prácticas 

  Módulo I Módulo II Módulo III 

Grupo I 21 de novembro 21 de novembro 22 de novembro 

Grupo II 30 de novembro 30 de novembro 1 de decembro 

Grupo III 4 de decembro 5 de decembro 5 de decembro 

Número de asistentes: 20 

4.4 Recursos específicos para a abordaxe da violencia 

4.4.1  Punto de Coordinación das Ordes de Protección. 
 

A Lei de Axuizamento Criminal, segundo a redacción dada pola Lei 27/2003 reguladora da orde de 

protección no seu apartado 8º establece que a orde de protección será comunicada e notificada á 

vítima, ao Ministerio Fiscal e ás Administracións Públicas competentes para a adopción das medidas de 

protección (seguridade, asistencia social, xurídica, sanitaria, psicolóxica ou de calquera outra índole). A 

estes efectos establecerase regulamentariamente un sistema integrado de coordinación administrativa 

que garanta a axilidade das comunicacións. 

Así mesmo, o Real Decreto 355/2004 de 5 de marzo polo que se regula o Rexistro Central para a 

protección das vítimas de violencia doméstica, recolle na súa Disposición Adicional Única a 

“comunicación das ordes de protección ás Administracións públicas competentes en materia de 

protección social”, e a tal efecto establece que “Os secretarios dos xulgados e tribunais comunicarán as 

ordes de protección das vítimas de violencia doméstica que se adopten e as súas respectivas 

solicitudes, mediante testemuña íntegra, a aquel ou aqueles puntos de coordinación designados pola 

comunidade autónoma correspondente, que constitúan a canle única de notificación destas resolucións 

a centros, unidades, organismos e institucións competentes en materia de protección social en relación 

con estas vítimas, de acordo co establecido no apartado 8 do artigo 544 da Lei de Enxuizamento 

Criminal”. 

 

O Protocolo para a Implantación da Orde de Protección prevé o establecemento dun sistema de 

comunicación que permita a rápida remisión da orde de protección dende o Xulgado ao Punto de 
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Coordinación de Ordes de Protección. Así, na nosa Comunidade Autónoma, o Servizo Galego de 

Igualdade creou o Punto de Coordinación de Ordes de Protección (PCOP), que no seu comezo estivo 

situado no Centro de Información e Asesoramento a Muller da Coruña e actualmente e dende principios 

do ano 2006, trasladouse ás oficinas do SGI en Santiago de Compostela, traslado que foi comunicado 

por escrito, aos efectos oportunos, a Consellería de Presidencia (DX Xustiza) e aos xulgados da nosa 

Comunidade Autónoma para que a partires da data indicada se remitisen as novas ordes de protección 

e demais comunicacións ao novo enderezo. 

 

O PCOP leva a cabo o seguimento das ordes de protección das mulleres vítimas de violencia 

realizando as xestións oportunas ante as diferentes administracións para facilitarlle o acceso aos 

recursos existentes e ofrecerlles un marco integral de protección. Desde o momento en que o PCOP 

recibe as ordes de protección inicia un contacto coa beneficiaria a fin de informala do procedemento 

que se vai seguir, os recursos de que dispón e, a comprobación de que a dita OP se cumpre 

correctamente; en caso de que existan quebrantamentos, se lle informa do cauce a seguir para 

interpoñer a correspondente denuncia. A usuaria é informada tamén se así o desexa doutros trámites 

xudiciais, como pode ser a separación ou o divorcio, custodia de fillos, etc. Por tanto unha vez recibida 

o orde de protección, iniciase o contacto coa vítima para, coñecendo a súa situación persoal e as súas 

propias necesidades, informala do recursos asistenciales e de protección social existentes que pode 

solicitar. 

 

Recursos ofertados dende o PCOP 
 
1.- Información ás mulleres que puideran precisar derivada da adopción da orde de protección ou 

medida de afastamento e, en particular: 

a.- Información sobre as axudas e recursos que por parte das adminstracións públicas lle puideran 

corresponder. 

b.- Asesoramento xurídico relativo a procedementos tanto civís como penais, complementariamente ao 

que lle poida prestar o/a seu/súa avogado/a, con especial atención para o suposto dun quebrantamento 

dunha orde de protección adoptada por un órgano xurisdiccional. 

c.- Información relativa ás ofertas de formación e emprego específicas para vítimas de violencia. 

d.- Xestión da atención psicolóxica que puidera precisar a través do programa de Atención ás vítimas 

do Servizo Galego de Igualdade. 

e.- Calquera outra información derivada da adopción dunha medida cautelar. 

 

2.- ColaboracIón con programas e servizos: 

a.- Prestacións periódicas de apoio a mulleres que sobren violencia de xénero: Alta no PCOP aqueles 

expedientes nos que hai orde de protección que non foi remitida polo xulgados e iniciase seguimento 

das mulleres. Constatación da vixencia das medidas xudiciais de protección a través do PCOP. 
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b.- Axuda económica do artigo 27 da LO 1/2004: Alta no PCOP aqueles expedientes nos que hai orde 

de protección que non foi remitida polo xulgados e iniciase seguimento das mulleres. Constatación da 

vixencia das medidas xudiciais de protección a través do PCOP. 

c.- En materia de inserción laboral o PCOP colabora co Proxecto Equal a través da Asociación Coruña 

Solidaria, co Programa Clara e coas asesoras laborais dos CIAMs de Lugo e A Coruña remitindolles ás 

mulleres vítimas de violencia para poder facilitar a súa inserción sociolaboral. Nesta materia segundo se 

recolle na orde do 2 de maio de 2006 da Consellería de Traballo que regula o programa de fomento da 

inserción laboral das mulleres vítimas de violencia o PCOP, dependente do SGI, expide a  certificación 

acreditativa da condición de vítima (art. 2.1.b da orde). 

d.- Teléfonos de marcación rápida: O PCOP realiza labores de xestión no acceso das mulleres vítima 

de violencia aos teléfonos de marcación rápida que o SGI ten en colaboración coa Policía Autonómica e 

telefónica e que permiten a atención e protección inmediata das vítimas no momento que corran risco 

de agresión. 

e.- Centros de Acollida: O PCOP tamén realiza as xestións necesarias para o acceso das mulleres 

vítimas de violencia nas casas de acollida. 

f.- Programa de atención psicolóxica dirixida a mulleres vítimas de violencia de xénero e/ou doméstica e 

persoas dependentes delas que pasaran pola mesma situación: Dende o PCOP ofréceselle as mulleres 

a asistencia psicolóxica en virtude do convenio de colaboración para desenvolver o programa de 

atención psicolóxica asinado entre o SGI e o Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia. 

 
3.- Seguimentos:  

O labor de seguimento que realiza o PCOP é diferente en función de cada un dos supostos e das 

circunstancias de cada caso concreto, mantendo para a realización deste labor unha estreita 

colaboración con: 

- Xulgados e demais órganos xurisdiccionais. 

- Centros Penitenciarios: que remiten a concesión de permisos penitenciarios e as postas en liberdade 

dos condeados por delitos relacionados coa violencia de xénero, encargándose o PCOP de localizar e 

informar a vítima desa situación así como dos cauces a seguir en caso de quebrantamento da medida 

de protección. 

- Rexistro Central para a Protección das Vítimas de Violencia Doméstica: O PCOP accede a á 

iformación que consta no Rexistro Central sobre os datos do procedemento, estado do mesmo, así 

como datos persoais tanto da vítima como do denunciado. 

- Forzas e Corpos de Seguridade do Estado (Policía Nacional, Garda Civil e Policía Local) que 

colaboran na localización das vítimas de violencia e dos seus enderezos e teléfonos de contacto, así 

como na prevención e protección en caso de permisos penitenciarios dos agresores. 

- CIMs: o PCOP deriva as mulleres aos CIMs para ofrecerlles unha atención personalizada e asímesmo 

os CIMs facilitan información das usuarias cando o PCOP no caso de que existan dificultades para 

contactar con elas. 

- Servizos Sociais: derivación das mulleres para obter información sobre recursos asistenciais e de 

protección social que pudieran necesitar. 
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- Subdirección Xeral de Menores (Vicepresidencia) Comunicación das ordes de protección ditadas a 

favor de menores de idade para que teñan coñecemento das mesmas aos efectos que consideren 

oportunos.  

- Subdirección Xeral de Maiores (Vicepresidencia). O PCOP realiza as xestións necesarias para facilitar 

o acceso das mulleres vítimas de violencia que o precisen ás Residencias de Maiores. 

Ordes de protección xestionadas polo Punto de Coordinación das Ordes de Prtotección de 
Galicia 

 Con seguimento a 
01-01-2006 Emitidas 2006 Vixentes a 

31-12-2006 
A Coruña 74 531 639 

Lugo 6 128 150 

Ourense 29 187 214 

Pontevedra  33 241 308 

Total  142 1087 1314 
 

 

Número de certificados acreditativos da condición de vítima de violencia:  
 

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 

67 18 18 31 134 
 

4.4.2  Axudas económicas periódicas para mulleres vítimas de violencia. 
 

O 8 de marzo de 2006, coincidindo coa celebración do día internacional das mulleres, publicouse no 

diario oficial de Galicia a Resolución do 2 de marzo do Servizo de Promoción da Igualdade do 

Home e da Muller, pola que se regulan as bases para a concesión de prestacións periódicas de 
apoio a mulleres que sofren violencia de xénero. 

 

A violencia contra as mulleres prodúcese maioritariamente no ámbito familiar e doméstico, xeralmente 

no contexto do propio domicilio, por parte do agresor que ten ou tiña un vínculo afectivo coa muller 

maltratada. Para erradicar estas situacións é necesario que conflúan múltiples factores, tendo en conta 

que esta lacra social pode xurdir de múltiples causas. A dependencia económica respecto do agresor é 

unha das razóns que dificultan ás mulleres a dar o primeiro paso para romper coa situación de 

violencia. 

 

Aos efectos de posibilitar unha autonomía económica que permita afrontar a erradicación desta 

situación, principalmente nos primeiros momentos, procede avaliar novas iniciativas por parte dos 

poderes públicos. O obxectivo é abordar a cuestión nas áreas de intervención e integración a través 
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dunha prestación económica directa nos casos necesarios que permita a ruptura da subordinación 

respecto ao agresor.  

 

A través da presente disposición pretendeuse regular as bases que rexerán o procedemento de 

concesión dunhas prestacións dirixidas ás mulleres que sofren violencia procedendo á apertura da súa 

convocatoria para o ano 2006, a nova norma aborda o perfil da beneficiaria primando a súa posición de 

dependencia económica do agresor que obriga á convivencia fronte á circunstancia de ser parte dun 

colectivo que fundamenta outro tipo de prestacións sociais, a natureza da dita prestación, as contías e o 

réxime de concesión. A finalidade perseguida condiciona o tratamento destas, o seu carácter social 

determina que cumpridos os requisitos esixidos a dita prestación sexa concedida ata a dispoñibilidade 

orzamentaria baixo o réxime de concesión directa. 

O obxecto desta convocatoria é, por tanto, proporcionar un apoio económico ás mulleres que sofren 

violencia de xénero, tentando garantir unhas condicións suficientes de seguridade económica que lles 

posibilite dar o primeiro paso para romper con esa situación. 

As beneficiarias destas axudas serán todas aquelas mulleres que, residindo na Comunidade Autónoma 

de Galicia, acrediten unha situación de convivencia que as poña en risco de sufrir violencia de xénero, 

se atopen nunha situación que lles impida afrontar o seu futuro dun xeito autónomo e independiente do 

seu agresor, segundo os requisitos que se contemplan na convocatoria. 

Ademáis da Orde de protección xudicial ou informe do Ministerio Fiscal, consideraranse tamén 

documentos acreditativos das situacións de violencia, o informe dos servizos sociais da administración 

pública autonómica ou local, e dos centros de acollida, polo que na tramitación destas axudas, pasa a 

ter un papel trascendente a actuación dos servizos sociais á hora de valorar e analizar as situacións 

que se presentan e  poder emitir o correspondente informe. 

As prestacións económicas que se aproben ao abeiro desta resolución financiaranse, para o exercicio 

actual con cargo á aplicación orzamentaria  05.80.212A.480.6 dos orzamentos deste organismo 

autónomo, de acordo coa Lei 7/2005, do 29 de decembro de orzamentos xerais da Comunidade 

Autónoma de Galicia para o ano 2006, reservándose para tal efecto un crédito de 1.100.000 euros. 

 

PROVINCIA USUARIAS 

A CORUÑA 140 

LUGO 24 

OURENSE 29 

PONTEVEDRA  82 

TOTAL 275 
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4.4.3  Axudas económicas de pago único para mulleres vítimas de violencia. 
 

No Diario Oficial de Galicia do 7 de abril de 2006 (corrección de erros do 10 de abril) publicouse a 

Resolución do 31 de marzo de 2006 do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da 
Muller, pola que se regulan as bases para a concesión da axuda económica establecida no 
artigo 27 da Lei Orgánica 1/2004, de 28 de xaneiro, de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero e se procede a súa convocatoria. 
 
Esta Resolución ten por obxecto regular o procedemento para a concesión da axuda económica de 

pagamento único prevista no artigo 27 da Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de 

Protección Integral contra a Violencia de Xénero, dirixida ás mulleres vítimas de violencia de xénero 

que, residindo na Comunidade Autónoma de Galicia, acrediten insuficiencia de recursos e unhas 

especiais dificultades para obter un emprego.  

 

A Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de 

xénero establece, no seu artigo 27, o dereito a unha axuda económica para aquelas mulleres vítimas de 

violencia que se sitúen nun determinado nivel de rendas e sobre as que se presuma que pola súa idade, 

falta de preparación xeral ou especializada e circunstancias sociais, teñen especiais dificultades para 

obter un emprego, trátase dun dereito subxectivo mediante o que se pretende facilitar a súa integración 

social.  

 

En aplicación da disposición final cuarta desta Lei, aprobouse o Real Decreto 1452/2005, de 2 de 

decembro, polo que se regula esta axuda, un desenvolvemento regulamentario que se xustifica na 

necesidade de concretar os factores que inflúen na capacidade de inserción profesional das mulleres 

vítimas e tamén nas posibilidades de modulación da contía da axuda en atención as distintas 

circunstancias nas que se poden atopar as vítimas. Non obstante, a concesión da axuda, que se financia 

con cargo aos orzamentos xerais do Estado, correspóndelle ás Administracións competentes en materia 

de servizos sociais. 

 

O dereito á axuda ven determinado por unha situación de violencia de xénero, tanto na lei coma no seu 

desenvolvemento regulamentario establécese que esta situación acreditase coa orden de protección, e, 

excepcionalmente co informe do ministerio fiscal que indique a existencia de indicios de violencia en tanto 

non se dita a orde de protección. Non obstante, no articulado desta resolución establécese como 

acreditación a sentencia xudicial, isto incorpórase por indicación do Delegación especial do Goberno 

contra a violencia sobre a muller, unha vez informada esta circunstancia pola Avogacía do Estado no 

Ministerio de Traballo de Asuntos Sociais.  

 

Para determinar as especiais dificultades para a obtención dun emprego, é necesario que no 

expediente conste un informe do Servizo Público de Emprego. 
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O informe do Servizo Público de Emprego, segundo dispón a normativa reguladora da axuda,  deberá 

facer constar que a muller solicitante desta axuda, debido á súa idade, falta de preparación xeral ou 

especializada e circunstancias sociais, non vai mellorar de forma substancial a súa empregabilidade 

pola súa participación nos programas de emprego específicos establecidos para a súa inserción 

profesional.  

 

Para ese efecto, na elaboración do itinerario persoal de inserción laboral, valorarase cada un dos 

factores mencionados no apartado anterior e a incidencia conxunta dos mesmos na capacidade de 

inserción profesional da vítima e sobre a mellora da súa empregabilidade. Na apreciación da idade, 

terase en conta aquelas idades das que o Servizo Público de Emprego, de acordo coa súa experiencia, 

poida inferir a dificultade para a inserción laboral. Polo que se refire ás circunstancias relativas á 

preparación xeral ou especializada da vítima, estimarase, fundamentalmente, aqueles supostos de total 

falta de escolarización ou, no seu caso, de analfabetismo funcional. Na valoración das circunstancias 

sociais atenderanse as relacionadas coa situación de violencia sufrida e a súa repercusión na 

participación ou aproveitamento dos programas de inserción, co grado de minusvalía recoñecido, así 

como calquera outras que, a xuízo do Servizo Público de Emprego competente, poidan incidir na 

empregabilidade da vítima. 

 

Trátase dunha axuda que se efectúa mediante un pago único, vinculado aos ingresos da unidade 

familiar (excluidos os do agresor), a existencia de familiares a cargo e á discapacidade da solicitante ou 

do familiar a cargo. 

 

PROVINCIA USUARIAS 

A CORUÑA 10 

LUGO 2 

OURENSE 4 

PONTEVEDRA  4 

TOTAL 20 
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4.4.4  Colaboración co Colexio Oficial de Psicólogos 
 
Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e 
o Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia para a atención psicolóxica a mulleres que estean a sofrir 
ou teñan sofrido violencia de xénero ou doméstica e, complementariamente, a menores e outras 
persoas dependentes delas que teñan pasado pola mesma situación e atención psicolóxica de 
homes con problemas de control e violencia no ámbito familiar. 

 

Con data 11 de maio de 2006 o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller 

asinou un convenio de colaboración co Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia. Contido do convenio: 

 

* O financiamento da creación e desenvolvemento dun programa de atención psicolóxica especializada 

a mulleres que estén a sofrir ou teñan sofrido violencia de xénero ou doméstica e, 

complementariamente, a menores e outras persoas dependentes delas que teñan pasado pola mesma 

situación, ofertando recursos terapéuticos que abran vías de recuperación. 

 

* O financiamento para o desenvolvemento do programa de atención psicolóxica dirixido a homes con 

problemas de control e violencia no ámbito familiar, coa  finalidade de ofertar recursos informativos e 

terapéuticos que abran vías de recuperación. 

 

Os citados programas contarán cunha/cun psicóloga/o coordinadora/or e cunha rede de profesionais 

acreditadas/os, que levarán a cabo a intervención profesional á que se refire os programas en toda a 

Comunidade Autónoma de Galicia 

 

Así mesmo, pestarase un servizo telefónico de asesoramento e derivación para atención  terapéutica 

personalizada. Desenvolverase, igualmente, este servizo por medio da páxina web do Colexio Oficial de 

Psicólogos de Galicia para asesoramento e canalización. 

 

* Para sufragar os gastos derivados da creación e posta en funcionamento destes programas o Servizo 

Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller aboará ao Colexio Oficial de Psicólogos de 

Galicia a cantidade de 80.000 euros, de acordo coa seguinte distribución: 

 

Programa de atención psicolóxica a mulleres que estén a sofrir ou teñan sofrido violencia de xenero ou 

doméstica e, complementariamente, a menores e outras persoas dependentes delas que teñan pasado 

pola mesma situación: 

 

Cobertura da asistencia das consultas a realizar: 54.800 euros 

Outros gastos (desprazamentos, material funxible, telefonía móvil, documentación bibliográfica): 1200 

euros 
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Total gastos: 56.000 euros  

 

Programa de atención psicolóxica a homes con problemas de control e violencia no ámbito familiar: 

 

Cobertura da asistencia das consultas a realizar: 16.000 euros 

Outros gastos (desprazamentos, material funxible, telefonía móvil, documentación bibliográfica...): 800 

euros 

Total gastos: 16. 800 euros. 

 

Coordinación dos programas: 7200 euros. 

 

 

4.4.4.1 Atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia 
 

Programa de atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia, ampliándose a asistencia ás súas 
fillas e fillos, e outras persoas dependentes delas, que teñan pasado ou estean a pasar pola mesma 
situación. 

 

O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e o Colexio Oficial de Psicólogos de 

Galicia, asinaron o pasado 11 de maio un convenio de colaboración para desenvolver ao longo do ano 

2006 un programa de atención psicolóxica a mulleres que sofran ou teñan sofrido violencia de xénero 

ou doméstica e, complementariamente,  a menores e outras persoas dependentes delas que teñan 

pasado pola mesma situación. 

 

O citado programa conta cun psicólogo ou psicóloga que realiza a función de coordinación, a designar 

polo Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia, e cunha rede de profesionais con acreditación que levan 

a cabo a intervención profesional á que se refire o programa en toda a Comunidade Autónoma galega. 

Así mesmo préstase un servizo telefónico de asesoramento e derivación para atención terapéutica 

persoalizada. Se desenvolve, igualmente, este servizo por medio da páxina web do Colexio Oficial de 

Psicólogos de Galicia para asesoramento e canalización de consultas. 

Durante o ano 2006 recibiron atención 239 usuarias e 60 menores dependentes delas.  

 

Demanda trimestral: 1º trimestre: 59 

             2º trimestre: 56 

             3º trimestre: 58 

             4º trimestre: 66 
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Distribución territorial: Provincia de A Coruña: 63% 

                 Provincia de Lugo: 6% 

                 Provincia de Ourense: 5% 

                 Provincia de Pontevedra: 26%  

 

Número total de usuarias desde o comenzo do programa: 
Número total de usuarias: 540 

Non inician o tratamento: 28 

Abandoan o tratamento: 58 

Rematan: 302  

Continúan: 152 

 

4.4.4.2  Atención psicolóxica a homes 
 
Programa de atención psicolóxica para homes con problemas de control e violencia no ámbito 
familiar. 

 

O Servizo Galego de Promoción de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e o Colexio Oficial de 

Psicólogos de Galicia asinou un convenio de colaboración, en data 11 de maio, para desenvolver, entre 

outras, desenvolver un programa de atención psicolóxica a homes con problemas de control e violencia 

no ámbito familiar. 

 

Este programa terá como finalidade ofertar recursos informativos e terapéuticos que abran vías de 

recuperación a persoas maltratadas, contando con psicólogos/as coordinador/a a designar polo Colexio 

Oficial de Psicólogos de Galicia e cunha rede de profesionais acreditados, que levarán a cabo a 

intervención profesional á que se refire o programa en toda a Comunidade Autónoma de Galicia. 

Tamén prestará un servizo telefónico de asesoramento e derivación para atención terapéutica 

personalizada, desenvolvéndose igualmente a través da páxina web do Colexio Oficial de Psicólogos 

de Galicia. 

 

O programa  ofrece, de xeito gratuíto e anónimo, dúas áreas de atención: 

1.- Información para aqueles homes que, conscientes de adoptar actitudes inadecuadas nas  relacións 

coa súa familia e a súa parella, desexan adquirir novos modos de comportamento exentos de 

agresividade. 

2.- Apoio terapéutico personalizado, a través do diagnóstico e a terapia adecuada a cada caso. 

O programa está dirixido a homes que desexan: 

Aprender a comunicarse mellor 

Relacionarse coas mulleres de forma solidaria 
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Educar aos seus fillos e ás súas fillas en igualdade 

Asumir hábitos positivos de relación e convivencia 

 

Ó longo do ano admitíronse ó programa 35 novos casos, dos que todos menos un iniciaron a 

intervención solicitada. Ademais outros 22 pertencentes a anos anteriores continuaron a recibir 

asistencia. 

 
Casos novos no ano 2006:  
Santiago de Compostela: 11 casos 

A coruña: 15 casos 

Ourense: 4 casos 

Pontedeume: 2 casos 

Vilagarcía: 3 casos 

Cambados: 4 casos 

 
 

Ano de inicio dos casos 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 totais 
Número de casos 
admitidos no 
programa 

5 21 33 35 24 50 168 

Inician 
intervención 5 19 30 34 22 47 157 

Altas 4 11 18 12 2 18 65 

Abandonos 1 7 11 13 1 9 42 
Derivación a 
outro dispositivo 
iniciada a 
intervención 

   1   1 

Número de casos 
con intervención 
en activo  

0 1 1 8 19 25 29 

 

4.4.5 Reeducación de maltratadores  
 
Convenio de colaboración entre a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, o 
Servizo Galego de Igualdade e a Universidade de Santiago de Compostela para o funcionamento do 
“programa de reeducación para maltratadores de xénero: plan de actuación na Comunidade 
Autónoma de Galicia". 

 
O obxecto deste convenio é articular a cooperación entre a Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza, o Servizo Galego de Igualdade e a Universidade de Santiago de Compostela para o 

funcionamento do “Programa de reeducación de maltratadores de xénero: plan de actuación na 
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Comunidade Autónoma de Galicia” e dar así cumprimento ao previsto no artigo 35 da Lei orgánica 1/2004, 

do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, que entrou en vigor o 

día 29 de xuño de 2005. 

 

A suxeición a programas específicos de reeducación e tratamento psicolóxico, coa finalidade de incidir no 

comportamento do maltratador condenado por vez primeira, tratando así de evitar a repetición de iguais 

ou parecidas condutas e rachando a posible espiral de violencia que adoita producirse nestes casos, é 

unha cuestión de grande transcendencia social, na que todos debemos implicarnos e en especial as 

administracións públicas, polo que é vontade da Xunta de Galicia, a través do Servizo Galego de 

Igualdade da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, a Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza e a Universidade de Santiago de Compostela, a través da Unidade de Psicoloxía 

Forense, poñer en funcionamento o “Programa de reeducación de maltratadores de xénero: plan de 

actuación na Comunidade Autónoma de Galicia”. 

 

 

4.4.6 Centros de acollida 
 

Ante a situación de indefensión polos malos tratos e a violencia familiar en que se atopan moitas mulleres, 

nalgúns casos con grave perigo para elas e os seus fillos e fillas, a Consellería de Familia e Promoción do 

Emprego, Muller e Xuventude formou unha rede de solidariedade entre as casas de acollida para mulleres 

maltratadas cunha conexión entre elas, de tal xeito que as mulleres galegas que o precisen, por atoparse na 

referida situación de indefensión, teñan onde acudir. 

 

En colaboración cos concellos e outras institucións vense prestando, en distintas localidades, este servizo 

dirixido a mulleres que sofren malos tratos e ás súas fillas e fillos, co obxecto de que dispoñan dun tempo e 

un espazo no que poidan reorienta-la súa situación persoal, facilitándolle-las ferramentas elementais, tanto 

económicas coma psicosociais. 

 

Ante as graves situacións derivadas da violencia contra as mulleres no ámbito familiar e a dificultade para 

moitas delas de reorganizar a súa vida nun prazo de tempo breve, articulouse una rede de pisos tutelados 

para acoller a aquelas mulleres que despois de residir temporalmente nunha casa de acollida, necesitan, 

aínda  sen correr riscos graves, un tempo máis prolongado para a súa inserción laboral e independencia 

económica. Permítelles contar con aloxamento compartido con outras mulleres en situacións similares 

durante o tempo necesario para recupera-la súa vivenda e ou encauzar o seu proxecto de vida evitando 

precipitacións que impiden tomar as decisións máis axeitadas en cada caso. 

 

4.4.6.1  Centros de acollida de entidades 
 

Convenios de Colaboración entre o SGI e entidades sen ánimo de lucro (Betania de Jesús 

Nazareno de A Coruña, Cáritas Interparroquial de Santiago e Pontevedra, Fundación Hogar Santa 
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Lucía de A Coruña e Patronato Concepción Arenal de Ferrol) para o mantemento de centros para a 

atención a mulleres vítimas de violencia dependentes das citadas entidades. 

 

CONVENIOS CENTROS ACOLLIDA/ ENTIDADES  

 Nº ENTIDADES Nº CENTROS IMPORTES 

A CORUÑA 3 3 105.000€ 

LUGO 0 0 0 

OURENSE 0 0 0 

PONTEVEDRA 1 1 35.000€ 

TOTAL 4 4 140.000€ 
 
 

4.4.6.2 Centros de acollida municipais 
 

Convenios de Colaboración entre o SGI e as entidades locais titulares de centros de atención a 

mulleres vítimas de violencia para o seu mantemento. 
 
 

CONVENIOS CENTROS ACOLLIDA/ CONCELLOS  

 Nº CONCELLOS Nº CENTROS IMPORTES 

A CORUÑA 4 4 130.000€ 

LUGO 1 1 30.000€ 

OURENSE 1 1 30.000€ 

PONTEVEDRA 1 1 30.000€ 

TOTAL 7 7 220.000€ 
 
   

 
 

4.4.7  Programa Clara 
 
Convenio de Colaboración entre o Instituto da Muller e o Servizo Galego de Promoción da Igualdade 
do Home e da Muller para a realización de actividades conxuntas para o desenvolvemento do 
programa CLARA, dirixido a incrementar a empregabilidade das mulleres en risco de exclusión, 
asinado o 17 de outubro de 2006. 
 
A través deste convenio o Instituto da Muller, elabora a metodoloxía de intervención, adapta e edita os 

instrumentos técnicos e os materiais divulgativos de programa, organiza e imparte a formación do persoal 

técnico adscrito ao programa realiza as xornadas técnicas necesarias, crea e mantén a base de datos, 

avalía o programa e realiza a formación, titorización e seguimento da intermediación laboral.  

O Servizo Galego de Igualdade desenvolve os itinerarios integrados de inserción social e laboral, presta 
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apoio administrativo ao programa, presta a estrutura necesaria para o desenvolvemento do mesmo, informa 

e difunde o programa, contacta con entidades e asociacións que colaboran no programa, organiza e 

xestiona a formación ocupacional e realiza os contactos coas empresas.   

As usuarias do programa CLARA son maioritariamente mulleres perceptoras do salario adxudicado ás 

vítimas de violencia,  con carencias formativas e escasa experiencia profesional. A través do programa se 

establece co grupo participante unha serie de actividades comúns relacionadas coa adquisición de 

habilidades sociais, autoestima e capacitación para a autocandidatura laboral. Individualmente se establece 

un itinerario de inserción laboral a través da participación nas accións formativas máis axeitadas en cada 

caso, o contacto con empresas para promover a súa contratación ou a  información e tutorización para a 

creación de empresa por parte das usuarias. 

Durante o ano 2006 o programa CLARA desenvolveuse en Ourense e Pontevedra  

 

Número de mulleres participantes no programa CLARA 

 Número de 
usuarias Insercións por conta allea Proxecto 

empresarial 
Ourense  6 2 2 

Pontevedra  10 2  

Total  16 4 2 
 
 

 

4.4.8 Servizo de teleasistencia. 
 

 En múltiples ocasións, as mulleres vítimas de violencia, a pesar de interpoñer denuncia contra os seus 

agresores, continúan sendo vítimas de ameazas, acoso e persecución co conseguinte risco que isto 

comporta. Para evitar que estas ameazas fagan periga-la integridade das mulleres articulouse en 

colaboración coa Policía Autonómica un Servizo de Teleasistencia. Este servizo consiste na conexión 

directa coa Policía Autonómica por medio da Telefonía móbil que permite a atención e protección inmediata 

das vítimas no momento en que corran  algún risco de agresión. Está destinado para aqueles casos en que 

existindo previa demanda xudicial ou sentencia firme o xulgado decida a súa conveniencia. Durante o ano 

2006 adxudicaronse 14 teléfonos. 
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5 Educación e formación en igualdade 
 

5.1 Actividades e programas de formación e divulgación 
 

5.1.1 VII Xornada Galega de Nais e Pais Educando en Igualdade. 
 

No proceso de construción da personalidade, a familia ten un papel fundamental, pois é o primeiro 

axente de socialización para calquera persoa dende o seu nacemento. A través dela, nun principio, e 

posteriormente a través doutros axentes socializadores, as nenas e os nenos adquiren coñecementos e 

aprenden a relacionarse co entorno, internalizando unhas pautas de comportamento e construíndo á 

súa personalidade.  

 

Pola importancia da familia como primeiro referente na socialización das criaturas e dado que non 

existían actividades de formación en xénero para responsables familiares, dende o ano 1998 no 

Seminario Permanente de Educación en Igualdade decidiuse impulsar as Xornadas galegas de nais e 

pais educando en igualdade. 

 

Os temas tratados variaron ao longo das seis xornadas realizadas e abarcaron, entre outros, reflexión 

dos estereotipos de xénero, o valor da igualdade na familia, prevención da violencia sexista, escolas de 

nais e pais, a mediación nas relacións familiares e o xogo e o xoguete non sexista.  

O día 28 de  outubro celebrouse a VII xornada que se desenvolveu segundo o seguinte programa: 

Inauguración: Carme Adán Villamarín. Secretaria Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia. 

Conferencia - A escola: "A identidade de xénero no marco escolar". Dra. Louise Archer. King's College 

London 

Panel 1. Os grupos de iguais.   

O amor na construción da identidade. Ana Távora. Psiquiatra. Estudos da muller. Granada.  

Os grupos de iguais. Lourdes Mirón Redondo. Dpto. Psicoloxía social da Universidade de Santiago de 

Compostela. 

 

Panel 2. A Familia.  

• Crianza e identidades parentais. Cristina Brullet. Universidade Autónoma de Barcelona.  

• A construción da masculinidade e feminidade no núcleo familiar. Consuelo Paterna Bleda. 

Dpto. de Psiquiatría e Psicoloxía Social. Universidade de Murcia. 
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Clausura.  
Ana Luísa Bouza Santiago. Directora Xeral do Servizo Galego de Igualdade. 

Mª José Pérez Mariño. Directora Xeral de Ordenación e Innovación Educativa 

 

Para facilitar a asistencia realízase en sábado e dende a cuarta xornada conta cun servizo de atención 

especializada para menores. O número de asistentes foi de 94 persoas (84 mulleres e 10 homes). O 

servizo de gardería atendeu  23 menores de idades comprendidas entre os  13 meses e os 12 anos. 

 

5.1.2 Premios á Innovación Educativa. 

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de Innovación e Industria, a 

Consellería de Sanidade e a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible convocan 

anualmente premios á innovación educativa sobre os temas transversais. 

Na promoción da educación para a igualdade entre ambos os sexos concédense anualmente dous premios, 

cada un dotado con 1.500 euros. 

 

Os materiais que opten aos premios deben versar sobre tratamentos innovadores no ensino dos contidos 

curriculares transversais nas etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato e deben ter aplicación práctica nos centros educativos e contribuír á mellora da 

calidade educativa. Así mesmo deben ser orixinais, inéditos (ou polo menos non comercializados) e non 

premiados ou que non recibiran bolsas con anterioridade, nin sufragados pola Xunta de Galicia ao abeiro 

doutros programas e ser coherentes coa normativa establecida pola Xunta de Galicia 

 

No caso do tema da educación para a igualdade de ambos os sexos, valorarase nos traballos presentados 

a inclusión de polo menos algún dos aspectos que se detallan a continuación: 

 A integración transversal no quefacer docente diario do valor constitucional da igualdade entre 

os colectivos de xénero. 

 O enriquecemento do contido curricular coas contribucións ao coñecemento humano realizadas 

polas mulleres no pasado e no presente. 

 A aplicación de principios pedagóxicos de respecto á identidade e á imaxe das mulleres. 

 A adquisición, en alumnas e alumnos, dos coñecementos que lles permitan atender ás súas 

propias necesidades domésticas e aos labores familiares compartidos, inclusive as cargas 

parentais e a atención familiar das persoas dependentes. 

 

Poden participar nesta convocatoria, a título individual ou en grupo, o profesorado dos centros públicos 

dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que estea en activo e imparta ensino 

nos niveis non universitarios. 
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A administración educativa recoñeceralle ao profesorado autor dos traballos premiados ou con mención de 

accésit, mediante expedición de certificado persoal, as actividades de innovación realizadas no marco desta 

convocatoria. Así, terase en conta para cada traballo a equivalencia de 50 horas de formación permanente 

do profesorado, que nas autorías colectivas distribuiranse, segundo as porcentaxes declaradas na 

solicitude, entre o profesorado para o que se declare unha participación igual ou superior ao 10%, cunha 

certificación individual non inferior a 10 horas. 

 

Os premios son convocados anualmente a través do Diario Oficial de Galicia. 

 

No ano 2006  concedéronse dous premios cunha cuantía de 1.500 €  cos seguintes temas: 

1.-  Habelas hainas. Mulleres e ciencia.  
 Elaborado por: Susana Paz Díaz, Berta Blanco Míguel, Alberto Cifuentes Torres e Filomena Estévez 

Álvarez  do IES Auga da Laxe de Gondomar. 

2.- A outra cara da ciencia 
Elaborado por Mª Jesús Leis Blanco  do IES Pedro Floriani de Redondela 

 

5.1.3 INTERCAMBIA  2006. 
 
Organismos convocantes: Instituto da Muller (Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais) e o Centro de 

Investigación e Documentación Educativa (Ministerio de Educación e Ciencia) 

Datas: os días 7 e 8 de novembro de 2006. 

Asistentes: unha representante do organismo de igualdade e unha representante das consellerías de 

educación de cada  comunidade autónoma. 

Obxectivo: posta en común dos proxectos e materiais didácticos realizados polos Organismos de Igualdade 

e as Administración Educativas das distintas comunidades. 

 

EXPOSICIÓN DE CADA PARTICIPANTE 

INSTITUTO DA MULLER 

Obxectivos do Intercambia 2006: 
- Un lugar para renovar a linguaxe do noso traballo que exprese as dúas realidades, masculina e 

feminina. 

- Repensar a realidade en que nos movemos 

- Repensar o que son avances e o que non. 

- Reformular os tempos da educación 

- Manipulación dos corpos femininos e masculinos. 

 

Tarefas que marcaran no Intercambia 2005 

 

- Publicación dun catálogo de materiais. 

- Recompilar experiencias relacionadas coa linguaxe 
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- Organizar o seguinte Intercambia 

- Crear o premio Irene 

- Empezar coa páxina Web 

 

CIDE (Centro de investigación e documentación educativa) 

Presentación do Portal Web- Intercambia. Colección de Mulleres na Educación (colaboración entre CIDE e 

o Instituto da Muller) 

- Incorporación nenas xitanas á ESO 

- Canais de Información de afecto-sexo nos IES con análise de revistas xuvenís. 

- As mulleres inmigrantes na educación de mulleres adultas. 

- As mulleres no sistema educativo 

- Revisión bibliográfica desde hai 20 anos sobre muller e educación. Hai recollidos 600 

documentos. 

 

Obxectivos do Portal:   

- proporcionar ás administracións educativas e organismos de igualdade unha ferramenta de 

intercambio 

- compartir experiencias. 

 

Denominación: Intercambia. Recursos para educar en feminino e en masculino 

 

Participantes: a administración educativa e organismos de igualdade, comunidades educativas  

(profesorado, alumnado) universidades e equipos de investigación. 

 

Contidos:  

1) Que é o Proxecto Intercambia:  obxectivos, participantes, etc 

2) Glosario: coeducación, feminismo, sexismo, conciliación.... 

3) Comunidades Autónomas:  

Crear unha ligazón cos departamentos de educación e igualdade de cada CCAA 

Ter unha ligazón cos planos de igualdade e a lexislación de cada CCAA 

Indicar os premios, investigacóns, experiencias educativas de cada CCAA 

       4)  Apartado sobre lexislación nos distintos ámbitos (rexional, comunitario, estatal,  internacional..) 

5) Tería unha base de datos  con enderezos útiles, materiais TIC, axenda de intercambia, novas 

publicacións. 

6) Buzón e diferentes idiomas 

 

Realizouse unha presentación de proxectos e materiais por parte das Comunidades Autónomas 
correspondendo a Galicia a seguinte exposición: 
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RESUMO DALGUNHAS NOVIDADES 

ACTUACIÓNS COÑECIDAS: 

-   VIII Foro Galego de Educación para a Igualdade. Dirixido aoprofesorado 

-    VII Xornada de nais e pais educando en igualdade. Dirixido a nais e pais. 

 

NOVAS ACTUACIÓNS 

 Para unhas relacións de calidade, evitemos a desigualdade.  

 Colección As letras das Mulleres 

 Programa ARCO. Talleres de corresponsabilidade para homes. 

 Talleres de corresponsabilidad en campamentos de verán 

 

¿QUÉ SE QUERE TRANSMITIR? 

 ¿Que valores? 

 Igualdade e respecto. 

 Libertade e autonomía 

 Resolución de conflictos sen violencia 

 ¿Como? 

 Desenvolvendo habilidades e recursos persoais para relacionarnos con bos tratos. 

 

FRAGMENTOS DE PELÍCULAS 

 Billy Elliot 

 Quiero ser como Beckham 

 El Bola 

Temas para debate a partir destas películas 

 ¿Que é ser gay? 

 ¿Que é ser home? 

 ¿Qué é ser muller? 

 ¿Hai deportes femininos e deportes masculinos? 

 ¿Existen prototipos de familias 

 

ALGUNHAS CANCIÓNS 

 Nacín alerta de Garotas da Ribeira. 

 Luka de Suzanne Vega. 

 Malo de Bebe. 

 Mujer florero de Ella baila sola. 

 Neniñué de Mercedes Peón 

Algunhas propostas  e actividades sobre as cancións 

 Resumir os textos das cancións. 

 Relacionalos con feitos reais. 
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 Comparar o estribillo da canción de Bebe Malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, co refrán 

Quien bien te quiere, te hará llorar. 

 

PROXECTO ARCO  

E un proxecto destinado aos homes para aeu redefinan o seu novo rol na sociedade e especialmente no  

ámbito doméstico. 

Parte da análise do repsrto do tempo nas tarefas domésticas que mayoritariamente realizan as mulleres 

. 

TALLERES DE  CORRESPONSABILIDADE ARCO 

 1.- Uso do tempo e do espacio. 

 2.- Corresponsabilidade. 

 3.- As relacións e negociacións dentro da parella. 

 4.- Modelos de socialización. 

 5.- Organización, compra e limpeza. 

 6.- Alimentación e cociña básica 

 

CAMPAMENTOS DE VERÁN 

 O SGI incorporou un módulo formativo para fomentar a igualdade nun campamento de verán da 

Xunta de Galicia  

 

OBXECTIVOS E METODOLOXÍA 

Potenciar a igualdade entre adolescentes 

- Analizar a importancia e a realidade do traballo doméstico 

-  Analizar os roles de xénero a través de anuncios publicitarios 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Mostras  de deseños publicitarios realizados  no campamento: 

 

ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN A REALIZAR 

 Unidade didáctica para  desenvolver  en Educación Primaria A igualdade como solución. A escola: 

modelo e motor na prevención da violencia de xénero 

 Continúa a colección As Letras das Mulleres: 

  O número 8 dedicado a  Olympe de Gouges  

  O número 9 a Aphra Behn 

 Publicación dun estudo sobre Profesoras e profesores no sistema universitario galego: unha 

perspectiva de xénero. 

 Publicación do Xogo pola igualdade, seguindo o Joc per a la igualtat que se presentou no 

Intercambia 2005 

 Conta-contos Un día de treboada no que se cuestionan os roles tradicionais pois a nai é tractorista e 

o pai amo de casa. 
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 Está presentándose en 18 concellos e  confecciónase ao mesmo tempo un vídeo coa 

representación e o público infantil 

5.1.4  Obradoiros de Corresponsabilidade para campamentos de verán da Xunta de Galicia. 
 
 
Os obxectivos xerais destas actividades foron os seguintes: 

 Propiciar a reflexión sobre a importancia e a realidade do traballo doméstico na súa familia. 

 Desenvolver unha comunicación eficaz e baseada no respecto. 

 Interpretar roles que temos interiorizados e procura de papeis contra-hexemónicos.  

 Reflexionar sobre a importancia dos contos como configuradores de identidades de xénero. 

 

Lugar e data 
Campamento AREA – Viveiro (LUGO) 

1ª Quincena de xullo. Día 13/07/2006 - Sesión de 10:00 a 14:00 
1ª Quincena de agosto. Día 10/08/2006 - Sesión de 10:00 a 14:00 
 

Docentes:  
1ª Quincena de xullo. Día 13/07/2006 

 Pablo Rama Remuiñán 
 Xosé Francisco Nebril García  

 

1ª Quincena de agosto. Día 10/08/2006 

 Jorge García Marín 
 Ramón Torrente García  
 
 

Alumnado  
 

100 alumnos/as en cada quincena de idades entre 13 e 15 anos. 

Temporalización  
Duración da sesión 4 horas, distribuídas da seguinte forma: 

- Catro sesións de 50 minutos en grupos de 25 persoas. 

- Reflexión final en “Gran Grupo” da contrapublicidade durante 40 minutos.  

 

Desenvolvemento das 4 sesións en grupos de 25 

5 minutos: 
1. Anuncio impactante. 
2. Presentación e explicación da dinámica. 

10 minutos: 
3. Grupos de 5 persoas. 

Formaronse  5 grupos de 5 persoas para traballar sobre imaxes publicitarias en 
base ás categorías do apartado 4. Buscar imaxes onde aparezan homes e mulleres 
encadrados en cada un dos criterios, é dicir 4 imaxes de homes e 4 de mulleres. 

35 minutos: 
 

4. Establecer categorías ou criterio de organización da publicidade. 
a. Modelos de socialización – Status Social. 
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Exemplo:  Coche – Poder – Home 
Bolso – Beleza - Muller 

 
b. Espazo e tempo – Uso do Tempo. 

Exemplo: Espazo público – Home 
Espazo privado - Muller 

 
c. Corresponsabilidade – Actividade/Pasividade. 

Exemplo: Fogar – Actividade – Muller 
Fogar – Pasividade - Home 

 
d. Relacións da Parella – Representación Sexual. 

Exemplo: Sumisión sexual – Muller 
 Dominación sexual – Home 

 

Cando saia o primeiro grupo o seguinte establecíase  unhas pautas para que seguira traballando sobre a 

temática abordada na sesión. O último grupo intentouse axilizar a sesión para que dispuxese  de máis 

tempo.  

 

Desenvolvemento da sesión en “gran grupo” 
Durante 40 minutos reflexionouse e en “Gran Grupo” para establecer uns novos criterios de contra-

publicidade. Cada grupo nomeou a unha persoa portavoz para que expusexe os criterios que se 

estableceron no grupo e expuxo a nova campaña publicitaria mediante debuxos realizados para cada un 

dos criterios. 

 

5.1.5 Conferencia inaugural do Curso de Posgrao en Xénero e Políticas de Igualdade. 
 

O día 11 de decembro tivo lugar a conferencia inaugural do curso de Posgrao en Xénero e Políticas de 

Igualdade da Universidade de A Coruña que baixo o título “Feminismo e Democracia”, correu a cargo de 

Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía e membro do Consello de Estado. A conferencia, aberta ao 

público, foi organizada polo Servizo Galego de Igualdade en colaboración polo Posgrao en Xénero e 

Políticas de Igualdade de a Universidade de A Coruña e contou coa asistencia de 50 persoas. 

 

5.2 Formación de profesionais de diversos ámbitos 
 

5.2.1 Oitavo Foro Galego para a Igualdade. 
 

Celebrouse baixo o epígrafe ¿Coeduca a Escola galega?, debaténdose sobre este tema, xunto coa 

análise da situación lexislativa e de recursos actual, e co que constitúe a maior necesidade para ter 

unha escola coeducativa: a formación en igualdade do persoal docente, o principal axente de cambio 

en calquera reforma educativa. 

De sobra é coñecida a importancia da escola como axente socializador e transmisor de roles, polo que 

resulta imprenscinble ofertar formación en igualdade ás persoas que se ocupan profesionalmente das 

tarefas educativas. 
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Os días 21 e 22 de abril de 2006, o Seminario Permanente de Educación para a Igualdade organizou a 

oitava edición destes foros dirixidos especialmente ao profesorado galego de niveis non universitarios. 

Nesta ocasión a actividade formativa estaba adicada a analizar se na escola galega se acadara a 

educación en igualdade e o xeito en que se traballa sobre esta cuestión. 
 

Este obxectivo concretouse abordando os seguintes temas: 

Inauguración oficial. Mª do Carme Adán Villamarín. Secretaria xeral da Igualdade. 

Conferencia inaugural. ¿Cuestiona a escola os roles de xénero? Algunhas reflexións sobre a 
situación actual. Ramona Barrio Rodríguez. Profesora do IES As Fontiñas 

Foros de reflexión alternativos. Algunhas experiencias de traballo a prol da igualdade de 
oportunidades:  

• En educación infantil e primaria. 

Diego Rodríguez Piñón. Concello de Cerdido. 

Javier Francisco Rouco Ferreiro. Experiencia de traballo no CPI de Pontecesures. 

• En educación secundaria. 
Felicia Estévez Salazar. IES Xelmírez II. 

Concepción García Rial. IES Nº 1 de Ribeira. 

Dolores Varela Salgado. IES A Xunqueira I.  

• Na universidade e na formación continua.  
Cristina Justo Suárez. Universidade da Coruña.  

María Xosé Agra Romero.Universidade de Santiago. 

Beatriz Suárez Briones. Universidade de Vigo. 

Conferencia: “Leis e recursos autonómicos e estatais”. Mª Carmen Díaz Simón. Orientadora do IES 

Lucus Augusti. 

Mesa-debate: “A formación en igualdade do profesorado: vellos problemas, novos enfoques”. 
Emilio A. García Fernández. CFR de Ourense (extensión do Barco de Valdeorras).  

Mª Dolores Candedo Gunturiz. Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña.  

Carmen Morán de Castro. ICE da Universidade de Santiago. 

Obradoiros alternativos. 

• Reflexións sobre o programa experimental “Para unhas relacións de calidade...”.  Nanina 

Santos Castroviejo. Coordinadora do programa.  

• Unha experiencia de traballo con xente nova.  
Cooperativa Tagen Ata.  

• Programa “Polos bos tratos”. 
Belén González Paredes. Coordinadora do programa.  

• Integración e pluralismo na escola pública: o caso xitano. 
Mª José e Irene Jiménez Cortiñas. Traballadora social e profesora de ensino primario.  
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• Recuperando a memoria. As mulleres na represión. Recursos para a aula.  
Mercedes González González. Profesora de Historia no IES San Clemente.  

• Conflito de xénero.  
Calo Iglesias. Membro do Seminario Galego de Educación para a Paz 

Clausura:  
Ana Luísa Bouza Santiago. Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade. 

Mª José Pérez Mariño. Directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa 

 

Aproveitando que o ano 2006 foi declarado como o Ano da Memoria sobre a II República ofertouse 

tamén espazo e tempo para abordar a represión que naqueles momentos sufriron as mulleres e 

asesorar sobre o tratamento didáctico deste feito nas aulas. 

 

Completouse o foro cunha extensa exposición de traballos realizados nos centros educativos galegos 

sobre a situación da muller en distintos ámbitos e épocas e de materiais educativos realizados polos 

organismos de igualdade de toda España.  

 

Ao foro asistiron 193 mulleres e 39 homes. Para facilitar a asistencia organizouse un servizo gratuíto de 

atención especializada a menores no que participaron 11 nenas e 7 nenos. 

 

Este foro foi unha actividade do Plan Anual de Formación do Profesorado 2005/06. Realizouse na 

Escola Galega de Administración Pública de Santiago cunha duración de 10 horas de formación. 

Contou con 21 ponentes e o seu orzamento foi de 20.090,38 euros. 

 

O propósito dos foros é promover a construción dun novo modelo formativo capaz de abranguer por 

igual, sen connotacións de xénero, ao feminino e ao masculino.  

 

Entre os seus obxectivos figura tamén procurar a reflexión entre o profesorado galego sobre a 

transmisión de estereotipos de xénero no ámbito escolar e favorecer a toma de conciencia das e dos 

asistentes como axentes nesta situación discriminatoria, así como presentar investigacións e proxectos 

que sirvan de guía para traballar a educación en igualdade e a prevención da violencia de xénero. 

 

A duración de cada foro variou entre unha xornada e xornada e media e sempre contivo conferencias, 

obradoiros participativos, presentación de experiencias e unha actividade lúdica.  

 

5.2.2 Cursos de formación en igualdade para o persoal da Xunta de Galicia. 

5.2.2.1 Curso “Marco teórico legal en materia de igualdade de oportunidades”. 
 

Obxectivo. Aportar ao traballo cotián os contidos referentes á igualdade de oportunidades entre mulleres e 

homes como contidos transversais. 
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A Escola Galega de Administración Pública, en Santiago de Compostela, foi o lugar onde se desenvolveu o 

programa do curso, do 8 ao 16 de maio, e contou coa participación de 14 persoas (13 mulleres e 1 home) 

O programa constou de catro módulos: 

 

Módulo I. Ámbito internacional: Introducción á igualdade de xénero, Marco conceptual, Políticas de 

Igualdade das Nacións Unidas, Conferencias mundiais sobre a muller, Análise de casos. 

 

Módulo II. Ámbito autonómico:  

Introducción ó SGI: funcións, organización, actividades, Marco referencial: o IV Plan de Igualdade de 

Oportunidades das Mulleres Galegas, Plan de acción contra a violencia de xénero, A Lei Orgánica 1/2004, 

de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, Leis de Igualdade de 

Oportunidades. 

 

Módulo III. Ámbito estatal: 

A orixe das políticas de igualdade, A situación das mulleres españolas a finais do século XX, Institucións e 

organismos de igualdade, Modificacións lexislativas, Políticas de igualdade implantadas, Posición actual das 

mulleres no estado español. 

 

Módulo IV. Ámbito europeo:  

A política social e de emprego da Unión Europea, A política de igualdade de oportunidades entre mulleres e 

homes da Unión Europea. 

 

5.2.2.2 Curso “Colectivos de difícil inserción e o efecto diferencial por xénero”. 
 
Obxectivo. Incorporar a perspectiva de xénero á atención ao público, en particular a colectivos en situación 

de exclusión social.  

 

Este curso desenvolveuse na Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compostela, dende 

o 5 ao 11 de outubro, e contou coa participación e asistencia de 18 persoas (15 mulleres e 3 homes). 
 

O curso desenvolveuse en cinco módulos: 

Módulo I. Colectivos en situación de dificultade:  

Visión xeral dos distintos colectivos en situación de exclusión social na nosa Comunidade Autónoma, 

Características e dificultades específicas no ámbito social, laboral, cultural, etc. 

Módulo II. Atención a mulleres e homes en exclusión: 

Persoas destinatarias dos servizos sociais, Demandas máis frecuentes e perfil maioritario das persoas 

atendidas, A detección de problemáticas engadidas non explícitas, Tratamento diferencial segundo 

colectivos de procedencia. 
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Módulo III. A exclusión e o seu efecto segundo o xénero: 

A posición de mulleres nos colectivos de exclusión, Factores acumulativos de exclusión, Incidencia de 

situacións de dificultade específica por razón de xénero, Situacións máis habituais de exclusión de mulleres. 

Módulo IV. Recursos: acceso e funcións:  

Recursos e servizos para mulleres, Recursos e servizos para colectivos desfavorecidos: toxicomanías, 

inmigración, etnias minoritarias, prisión, discapacidades, maiores, menores en situación de abandono, etc. 

 

5.2.2.3  Curso “ Lei 7/2004, do 16 de xullo, Galega para a Igualdade de mulleres e homes”.  
 

Obxectivo: Coñecer o contido básico das actuacións previstas na Lei 7/2004 para a defensa da igualdade 

entre mulleres e homes. 

O curso celebrouse na Escola Galega de Administración Pública dende o 12 ao 16 de xuño e contou cuha 

asistencia de 17 persoas (12 mulleres e 5 homes). 
Os contidos dividíronse en cinco módulos: 

Módulo I. Transversalidade como criterio de actuación:  

Concepto de discriminación por razón de xénero, Discriminación directa e indirecta, Discriminación inversa. 

As accións positivas, Transversalidades e principio de mainstreaming, Análise do impacto de xénero na 

elaboración da normativa, O Tribunal Constitucional ante a discriminación por razón de xénero. 

Módulo II. Fomento da igualdade na actuación administrativa da Xunta de Galicia:  

A educación en igualdade, Igualdade de oportunidades nos medios de comunicación, O uso da linguaxe, 

Igualdade laboral, As empresas e a igualdade de oportunidades. 

Módulo III. A aplicación do principio de igualdade:  

A violencia de xénero, Participación das mulleres no desenvolvemento rural, A inserción de mulleres en 

situación de exclusión, Plan integral de apoio á familia, Colaboración coas corporacións locais. 

Módulo IV. As condicións de emprego na Administración Pública galega:  

Acceso ao emprego público en Galicia, Igualdade retributiva, Conciliación, As medidas de prevención e 

sanción do acoso sexual, Erradicación do acoso moral. 

Módulo V. Plans e leis de igualdade: Leis de igualdade de comunidades autónomas: Comunidade 

Autónoma de Navarra, Comunidade Autónoma de Castela- León, Comunidade Autónoma de Valencia, 

Plans de igualdade, Normativa estatal en materia de igualdade. 

 

5.2.2.4  Curso “Conceptos básicos en materia de Dereito de Familia”. 
 

Obxectivo: Facilitar desde unha perspectiva de xénero a abordaxe das problemáticas familiares. 

O curso celebrouse na Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compostela dende o 23 ao 

31 de outubro e o número de participantes foi de 15 persoas (14 mulleres e 1 home). 
 

Contidos: A violencia desde unha perspectiva de xénero. Introducción ó concepto de xénero: A violencia de 

xénero: definición causas, formas tipos, O tratamento penal da violencia contra as mulleres, O principio de 
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igualdade e a non discriminación por razón de sexo. Instrumentos legais destinados a erradicar a violencia, 

A Orde de Protección, A medida de afastamento como medida cautelar, como pena e como medida de 

seguridade. O Punto de Coordinación das Ordes de Protección, Dereito de Familia. Fundamentos, 

Constitución do matrimonio, O matrimonio de homosexuais, Formas de matrimonios, Matrimonios relixiosos. 

Expediente do Rexistro Civil, Alimentos: Efectos persoais do divorcio, nulidade e separación. Patria 

potestade compartida, O réxime de visitas, A pensión compensatoria e a súa relación coa alimentos. 

Supostos complexos de delitos de quebrantamento de condena: Outros delitos contra as relacións 

familiares. Adopcións ilegais, abandonos de familia propios e impropios. Tramitación dos xuízos rápidos. Os 

novos xulgados de protección á muller. Problemática. Rexímenes económico-matrimoniais: Filiación 

matrimonial e extramatrimonial, accións e a súa tramitación procesal, problemas probatorios, a negativa do 

sometemento ás probas, as demandas frente a falecidos, crises matrimoniais, reprodución asistida. 

Diferenzas entre a lexislación vixente e a inminente,  nulidade, causas, fraude de lei na constitución do 

matrimonio, a nulidade canónica, separación e divorcio, tramitación xudicial, modificacións de medidas, 

medidas provisionais, medidas previas, a disolución do réxime económico matrimonial, as unións de feito, 

efectos civís da disolución da unión. Actuacións do Servizo Galego de Igualdade en materia de violencia: 

recursos e servizos, a rede de información e asesoramento para mulleres, centros de acollida e 

recuperación, actuacións de rehabilitación de agresores, medidas para a prevención da violencia, medidas 

para a atención e a integración. 

 

5.2.3  Formación para a intervención en Saúde desde un enfoque de xénero. 
 
Durante o ano 2005 realizouse un Curso dentro do Programa de Intervención en Saúde desde un enfoque 

de xénero con Mulleres Privadas de Libertade organizado polo Instituto de la Mujer en colaboración co 

Servizo Galego de Igualdade. 

O programa ten por obxectivo mellorar a situación de saúde integral das mulleres internas, desenvolvmento 

actividades dirixidas a fomentar a autoestima, autocoidado e desenvolvemento persoal ds mulleres en 

situación de privación de libertade.  

Este programa desenvolveuse en tres fases, unha primeira de sensibilización e formación, unha segunda de 

intervención coas mulleres internas e unha terceira de avaliación e programación de novas actividades.  

O curso, dirixido a profesionais dos Centros Penitenciarios, pretende sensibilizar e impartir unha formación 

específica que posibilite a intervención con prespectiva de xénero e metodoloxía gruupal, incluíndo 

formaicón sobre violencia contra as mulleres ás e aos profesionais de Centros Penitenciarios e 

Voluntariado. 

Unha vez rematadas as dúas primeiras fases, o día 11 de decembro de 2006, tivo lugar en Santiago de 

Compostela a xornada de avaliación da intervención en sáude con mulleres privadas de libertade, na que 

participaron 9 profesionais que con anterioridade realizaran a formación e a intervención, co obxectivo da 

posta en común das actividades realizadas coas mulleres privadas de libertade.  
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5.2.4 Prácticum en igualdade 
 
Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e 
a Universidade da Coruña, para a realización do practicum do alumnado da titulación de educación 
social ou psicopedagoxíado, experto en formación en xénero e especializado en materias 
relacionadas coa atención á muller. 

 
Asinado o 7 de abril. Segundo este convenio, o Servizo Galego de Igualdade comprometeuse a 

facilitar as prácticas de alumnado no ámbito da administración púbica, asumindo a tutorización das 

prácticas correspondentes aos estudios de Educación Social dunha alumna que realizou as devanditas 

prácticas consistentes nun total de 140 horas, no Centro de Información e Asesoramento ás Mulleres 

de A Coruña, desenvolvendo as seguintes actividades: 

• Colaboración nas funcións propias do CIAM 

• Realización dun proxecto de investigación sobre Muller e Imaxe 

• Deseño dun proxecto de intervención para alumnado da ESO no campo da interiorización da 

imaxe corporal para traballar o autoconcepto e a autoestima.   

 

5.2.5 Cursos de posgrao: Xénero e políticas de Igualdade 
 
Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller e 
a Universidade de A Coruña para a realización dun curso de postgrao: “Xénero e Políticas de 
Igualdade. 
 

2ª Edición Experta en Xénero e Políticas de Igualdade 1ª e 2ª Edición Master en Xénero e Políticas de 

Igualdade  

Realizado pola Universidade de A Coruña, ten como finalidade os seguintes obxectivos: 
 
* Formar licenciadas/os e diplomadas/os na perspectiva de xénero e nas políticas públicas de igualdade co 

obxectivo de que poidan exercer as súas tarefas como técnicos e técnicas nas diferentes administracións 

municipais e autonómicas do estado. 

 
* Achegar as ferramentas intelectuais e prácticas para implementar políticas de igualdade nas distintas 

administracións. 

 
* Contribuír ao currículo académico coas materias e coas ferramentas conceptuais necesarias na 

perspectiva de xénero. 

 

* Profundar na acción afirmativa, na discriminación positiva e no mainstreaming de xénero como 

ferramentas fundamentais nas políticas públicas de igualdade. 
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* Introducir na Universidade da Coruña un espazo de reflexión e de formación sobre os estudos de xénero e 

a súa relación coa nosa sociedade. 

 
DIRIXIDO A: Diplomadas/os, licenciadas/os e doutoras/es interesadas/os na introdución da perspectiva de 

xénero nas políticas sociais. 

Persoal técnico nas administracións públicas, traballadoras/es sociais,  profesionais interesadas/os na 

planificación e na avaliación de programas,  profesionais vinculados ás ONG, profesorado e outras persoas 

que teñan interese en materias de igualdade entre homes e mulleres. 

 
DURACIÓN: MASTER (500 horas),  EXPERTA/O (300 horas)  
ESTRUTURA DOS CURSOS:  

• Cada curso constará de dous cuadrimestres, o primeiro deles terá un carácter teórico e o 

segundo práctico. 

• Titorías personalizadas co alumnado 

• Atención por internet ó alumnado 

 
Número de alumnas curso de Experta: 15 
Número de alumnas Master: 7 
Total alumnas: 22 
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6 Publicacións. 
 

O tratamento penal da violencia contra as mulleres. Nº 2 da Colección Estudos. 
 
Nel analízase se o sistema penal é un instrumento válido para erradicar o exercicio da violencia contra as 

mulleres. A autora, María Debén Alfonso, chega á conclusión de que cómpre un cambio de estratexia a 

través da introdución da perspectiva de xénero no ordenamento xurídico. 

 
 

Subvencións e axudas 2006 
 
Este díptico contén a información esquematizada das subvencións e axudas convocadas polo Servizo 

Galego de Igualdade. 

 

Cursos de formación para mulleres. Manual práctico 2006 
 
Publicación editada (anualmente) en cumprimento do disposto na convocatoria das axudas para a 

formación de mulleres. O manual entrégase a todas as entidades beneficiarias das subvencións para 

realización dos cursos. Nel desenvólvense os requisitos, obrigas e condicións que se han de atender na 

realización das accións formativas, tanto para as entidades adxudicatarias, como as impartidoras e para 

as alumnas; e contén os modelos de todos os documentos que se teñen que presentar á administración 

durante o desenvolvemento da formación.  

O seguimento deste manual é de vital importancia posto que o seu contido é de obrigado cumprimento 

para tódalas entidades adxudicatarias e da súa correcta utilización dependerán os resultados que se 

obteñan, tanto formativos coma administrativos. 

 

 

Da muller da súa casa á muller do porvir, Concepción Arenal. Nº 5 da Colección As letras 
das Mulleres 
 
Coeditada con Sotelo Blanco Edicións, recóllense neste volume cinco obras de Concepción Arenal que 

constitúen auténticos retratos da vida das súas coetáneas, fotografías nas que se amosa a dura realidade 

cotiá á que se enfrontan as mulleres galegas de finais do século XIX. Ao mesmo tempo, a escritora ferrolá 

reivindica tamén nestes textos cambios na consideración social das mulleres e na súa situación material. 

O Servizo Galego de Igualdade dispón de 600 exemplares de cada un dos títulos desta colección para os 

que debe destinar un orzamento aproximado de 10.000 euros. 
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La educación del hombre y de la mujer. La dama joven. Memorias de un solterón, Emilia 
Pardo Bazán. Nº 6 da Colección As letras das Mulleres 
 
Coeditada con Sotelo Blanco Edicións, comprende tres obras independentes. A primeira é un estudo 

teórico no que defende a igualdade intelectual entre homes e mulleres e a emancipación feminina. En La 

dama joven expón o drama dunha rapaza nova con grandes dotes para o teatro que se ve obrigada pola 

represión social da época a elixir entre a vocación artística e o matrimonio. En Memorias de un solterón 

conta, dende o punto de vista dun home, as dificultades dunha muller que quere vivir dun traballo 

honrado. Os problemas que presentou Pardo Bazán nas súas obras seguen presentes na actualidade. 

 

 

El caballero de las botas azules. Lieders. Las literatas, Rosalía de Castro. Nº 7 da 
Colección As letras das Mulleres 
 
Rosalía de Castro é artífice esencial da historia contemporánea de Galicia. Ao seu patriotismo une unha 

preocupación constante pola condición e a sorte das mulleres que se fai medular en toda a súa obra. O 

seu feminismo é correlato da súa posición biográfica, filosófica e política na vida. Actualiza a célebre 

sentenza de Fourier: “O grao de emancipación da muller é a medida natural da emancipación en xeral”. 

As obras recollidas neste volume son textos fundamentais para comprender o radical e ousado das súas 

propostas en materia social, política e feminista. 

 

 

As mulleres na Filosofía, da autora Inés Fernández Buján 
 
Este material didáctico realizase en colaboración con Baía Edicións. O SGI disporá de aproximadamente 

300 exemplares que distribuirá entre os centros interesados en utilizar. O custe é próximo aos 10 euros 

por exemplar. A obra pretende tratar, por unha banda, o que os filósofos pensaron sobre as mulleres, e, 

por outra, o que pensaron as mulleres cando accederon á Filosofía.  

Trátase de achegar un novo material didáctico de Filosofía que contribúa a paliar o esquecemento que o 

tema das mulleres ten sufrido nos currículos específicos das materias de Bacharelato, neste caso de 

Filosofía I e II. 

 

Macroenquisa da violencia contra as mulleres en Galicia. Informe de resultados 
 
Co fin de coñecer a situación das mulleres que sofren violencia na Comunidade Autónoma de Galicia, 

elaborouse o presente informe que, aínda que non está publicado, pode consultarse ou descargarse na 

páxina web do Servizo Galego de Igualdade.  

Este documento contén as seguintes informacións: 

- Cuantificación dos actos violentos contra a muller no ámbito doméstico especificando a persoa que 

causa o maltrato. 

 122



Memoria de actividades 2006 – Servizo Galego de Igualdade 

- Incidencia das variables sociodemográficas no maltrato: idade, provincia, estado civil, educación, 

nivel de ingresos, situación laboral. 

- Sintomatoloxía derivada do maltrato 

- Perfil comparativo das mulleres vítimas de malos tratos coa poboación feminina residente en 

Galicia, segundo idade, situación familiar, situación laboral, nivel educativo e nivel de ingresos no 

fogar. 

- Incidencia de diferentes sintomatoloxías nas mulleres maltratadas 

- Maltrato: actos e actitudes asociadas 

- Os maltratadotes: perfil segundo idade, nivel de estudos, situación laboral, posibles causas da 

violencia 

- Mulleres que romperon unha relación de parella nos últimos dez anos: o maltrato como causa e 

como consecuencia 

- Coñecemento e valoración de la Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a violencia 

de xénero. 

 

A igualdade como solución. Unidade didáctica 
 
A crecente sensibilización social e o rexeitamento da violencia que se exerce contra as mulleres encontran 

na escola e a familia ámbitos privilexiados desde os que se pode e debe traballar para erradicala. 

Profesorado e sobre todo, familias, xogan un papel decisivo no establecemento das formas de relación de 

mozas e mozos. A escola debe ser o lugar para fomentar valores como o respecto, a igualdade dentro da 

diversidade, o espíritu crítico. É un espazo onde se aprende a pensar, a analizar, a descubrir e por iso é o 

lugar idóneo para previr calquera tipo de violencia. 

Esta unidade didáctica  diríxese especialmente á prevención da violencia contra as mulleres e pretende 

implicar  toda a comunidade educativa: familias, profesorado e alumnado. É ademais o suficientemente 

ampla e aberta como para que cada profesora ou profesor escolla aquelas actividades que máis se adapten 

á idade do seu alumnado  

 

Un día de treboada. Contos da igualdade 
 
Este conto é o primeiro da Colección Contos da Igualdade coa que se pretende romper coa tendencia nos 

contos infantís de asignar roles estereotipados a nenos e nenas, que condicionan a capacidade de soñar 

sen límites no propio futuro, de imaxinar un  mundo de igualdade entre homes e mulleres. O conto  

acompáñase cun DVD e nas páxinas finais inclúe unha serie de preguntas que axudan a nenas e nenos á 

comprensión do lido e á reflexión sobre as tarefas asignadas tradicionalmente a homes e mulleres.  

 

Colección As letras das mulleres. Número 8 
 
Continuando a colección “As letras das mulleres”, durante o ano 2006 elaborouse a publicación 

correspondente ao número 8 desta colección, que consiste nunha relación de escritos e artigos de Olympe 

de Gouges, cuxa impresión terá lugar a principios do ano 2007.    
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Xornada de nais e pais educando en igualdade 
 
Durante o ano 2006 tivo lugar a VII Xornada de nais e pais educando en igualdade baixo o lema 

“Construción de novos estereotipos”. A efectos de difundir a devandita xornada elaborouse unha serie de 

materiais nos que se presentan personaxes femininos e masculinos realizando actividades consideradas 

como propias do outro sexo. Estes materiais consisten en: 

Díptico para difundir a xornada 

Cartel divulgativo 

Material de traballo dirixido ás persoas asistentes  á xornada. 

 

Colección Estudos número 3. Profesoras e profesores no sistema universitario galego.  
 
O obxectivo deste estudo é afondar na situación real do profesorado universitario galego desde unha 

perspectiva de xénero. E se a porcentaxe de alumnas universitarias non corresponde coa súa ocupación 

nos postos docentes nin nos cargos representativos, se a maioría dos cargos representativos de poder na 

Universidade están ocupados por homes, se a maioría das cátedras están ocupadas polo colectivo 

masculino, se continúa a distribución clásica de maior presencia feminina nas áreas de Humanidades e 

Ciencias Sociais e menor presencia nas carreiras técnicas…. 

Podería concluirse que a realidade universitaria non é igualitaria.  

Só se poden facer políticas de igualdade se se coñecen os datos reais e a problemática específica de cada 

sector. Unha investigación con perspectiva de xénero  axúdanos a descubrir que na universidade galega 

existe unha discriminación indirecta debido a unha práctica que, parecendo neutral, segue a manter un gran 

desequilibrio na presencia de mulleres e homes nos seus órganos de control e goberno. 

 

A realidade  da muller galega 2005 
 
Esta publicación ten como obxectivo representar a realidade das mulleres galegas en canto á taxa de 

actividade por sectores produtivos, de inactividade, de paro, os tipos de xornada que realizan, o salario 

medio que reciben, a representación de mulleres en política, etc., intenta dar unha visión obxectiva da 

situación das mulleres en Galicia comparándoa coa situación dos homes e coa media estatal.  

Faise visible a desigualdade entre varóns e mulleres nos distintos ámbitos de actuación e así poderase 

incidir en aqueles campos nos que a situación das mulleres está máis desequilibrada. 

 

A memoria esquecida: peladas, presas, paseadas 
 
Esta obra recolle artigos de diferentes autoras que teñen como fío común a reivindicación da presenza das 

mulleres que participaron na guerra civil, xa fose combatendo na fronte como as milicianas, xa facendo 

labores asistenciais, mulleres duramente represaliadas durante o franquismo e mulleres esquecidas nos 

libros de historia. O obxectivo do libro é  recuperar a memoria de todas esas mulleres que viviron os 

horrores da guerra, a tristura da posguerra, a violencia da represión ou o exilio, é reivindicar o 
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recoñecemento social destas mulleres que non só foron esquecidas na historia da ditadura senón que 

seguiron nun segundo plano durante a maioría dos actos da  “recuperación da memoria histórica”. 

O libro está composto por oito artigos de diferentes autoras que tratan os seguintes temas:  

Recuperando a memoria das mulleres. Carme Alvariño e Mercedes González 

Memoria de mulleres libres. Carmen Blanco 

Mulleres na guerrilla antifranquista. Consuelo Rodríguez López, Chelo. Aurora Marco 

Entrevista con Lola Rodal Blanco. Laura Gómez Lorenzo 

Combativas. Raquel Barreiro Paz 

No internado das freiras, 1962. Nanina Santos C 

Ao cárcere por terceira vez. Victoria Díaz 

Unha bibliografía posible. Patricia Arias Chachero. 

 

Axenda da muller 2006. Reedición 
 
Comprobada a boa acollida que tivo a axenda da muller 2006, realizouse unha reedición para a súa 

distribución entre mulleres de asociacións, de organizacións sindicais, de servizos e recursos que traballan 

con mulleres, de organizacións sindicais e partidos políticos, que participaron nas diversas actividades 

realizadas polo Servizo Galego de Igualdade con motivo do 8 de marzo. 

 

Axenda da muller 2007 
 
Esta axenda recolle, como en anos anteriores, as datas máis significativas en relación coas vindicacións 

das mulleres, ademais de incorporar algunhas frases de mulleres de especial relevancia e a relación de 

recursos de maior interese. 

 

Portanotas 
 
Co obxectivo de difundir o Teléfono da Muller, que con carácter anónimo e gratuíto realiza funcións de 

información e asesoramento as 24 horas do día, deseñouse e elaborouse un portanotas no que de forma 

clara figura o citado número de teléfono para facilitar ás mulleres a resolución de todas aquelas cuestións 

que poidan formular neste recurrso. 

 

Proxecto AVANZA…  A que esperas para utilizar unha computadora? 
 
No marco do proxecto AVANZA elaborouse como material didáctico a devandita publicación que consta dun 

manual acompañado por un CD que tentan de aproximar as mulleres ao uso da computadora. 

Este manual de iniciación a internet inclúe nos seus contidos explicacións claras para a navegación na rede 

virtual e, en concreto, desenvolve os seguintes aspectos: 

Nocións básicas: Os sistemas operativos. O escritorio. As xanelas.  

Internet: Que é internet?. Que permite internet?. A WWW e as páxinas web. O navegador. A navegar!. Os 

buscadores. Procurando no Google. Personalizando o Google 
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Correo electrónico: O correo por internet. Abrindo unha conta en Yahoo. Empregando a caixa do correo 

 

Guía de Emprendimento para Mulleres 
 
As emprendedoras galegas dispoñen da primeira guía interactiva de emprendemento para mulleres, 

realizada ao abeiro do Proxecto CALÍOPE. Recolle recursos, consellos e contactos para axudar ás mulleres 

que queiran poñer en marcha o seu negocio empresarial. Para ver o seu contido íntegro, pódese descargar 

en formato *.pdf na seguinte dirección de Internet: http://www.xunta.es/auto/sgi/ 

Trátase dunha guía que pretende axudar a aquelas mulleres que teñen unha idea de negocio a formalizala 

nun proxecto empresarial. 

A guía proporciona esquemas e consellos sobre como realizar plans de empresa e recolle as vantaxes e 

inconvenientes das diferentes formas xurídicas que existen á hora de iniciar un negocio. 

Na guía explícanse tamén os trámites que hai que seguir par constituír unha empresa, así como os 

impostos aos que terá que facer fronte a emprendedora e as subvencións das que dispón para axudar a 

poñer en marcha o seu negocio. O documento contén, finalmente, direccións e teléfonos de interese aos 

que se poden dirixir as emprendedoras para realizar consultar acerca dos trámites a seguir. 

 

Estudo Análise das necesidades das mulleres autónomas no medio rural galego. 
 
O obxectivo que se persegue con este estudo realizado no marco do proxecto CALÍOPE, é coñecer a 

situación actual das mulleres autónomas do medio rural galego para identificar as súas demandas e 

necesidades. 

Da información analizada, conclúese facendo unha proposta ou recomendacións de intervención á hora de 

apoiar nos procesos de posta en marcha de iniciativas empresariais por parte dás mulleres: 

- Contemplar en todas ás estatísticas e estudos sobre empregabilidade do datos desagregados por sexo. 

- Establecemento de políticas de conciliación dá vida laboral, familiar e persoal para emprendedoras. 

- Por en marcha programas de empoderamento coas emprendedoras. 

- Realizar un asesoramento integral dende unha perspectiva de xénero, recollendo valores diferenciais da 

cultura feminina. 

- Seguimento dous proxectos emprendidos polas mulleres dun xeito individualizado. 

- Simplificación administrativa nos trámites necesarios para a creación de empresas. 

- Facilitar o acceso ao financiamento. 

Para ver ou estudo completo, pode descargarse da seguinte dirección de I Internet: http://sgi.xunta.es/ 
 
Obradoiros de corresponsabilidade 
 
Esta guía, elaborada no marco do proxecto ARCO,  está orientada para traballar en obradoiros de 

corresponsabilidade e estrutúrase nos seguintes bloques: uso do tempo e do espazo, corresponsabilidade, 

as relacións de parella e modelos de socialización. En cada bloque ou unidade comezase cunha breve 

presentación, defínense os obxectivos que se pretenden acadar e remátanse cunha serie de actividades. 
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Con esta guía preténdese concienciar os homes para que, froito dunha reflexión, redefinan o  seu novo rol 

na sociedade, especialmente no ámbito doméstico. 

 

Estudo e análise da organización comunitaria no espazo rural. 
 
A realización deste estudo, ao abeiro do proxecto ARCO,  ten como finalidade o deseño  dun plan director 

para a posta en marcha dos bancos de tempo  a partires da análise das posibilidades de organización 

colectiva das comunidades rurais, detectando cales poden ser os ámbitos de actuación idóneos  así como 

as fórmulas de organización comunitaria partindo do estado actual e tendo en conta unha perspectiva de 

xénero e medioambiental. 
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