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caractErísticas xErais: 

Convocada polo Servizo Galego de Igualdade da 

Vicepresidencia da Igualdade e o Benestar a través do 

Seminario Permanente de Educación para a Igualdade. No 

proceso de construción da personalidade, a unidade de 

convivencia ten un papel fundamental, pois é o primeiro 

axente de socialización para calquera persoa desde 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 

contorno, internalizando unhas pautas de comportamento 

e construíndo a súa personalidade. 

Pola importancia da unidade de convivencia como 

primeiro referente na socialización das crianzas e dado 

que non existían actividades de formación en xénero para 

responsables familiares, desde 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 nove xornadas 

realizadas e abarcaron, entre outros, a reflexión dos 

estereotipos de xénero, o valor da igualdade na familia, a 

prevención da violencia sexista, escolas de nais e pais, a 

mediación nas relacións familiares, o xogo e o xoguete non 

sexista, e a construción de novos estereotipos. 

O día 21 de xuño do 2008 celebrouse a IX Xornada Galega 

de nais e pais educando en igualdade co tema: Afectos, 

emocións e sexualidade na infancia e na adolescencia. 

O Seminario de Educación para a Igualdade, organizou esta 

xornada tendo en conta que o desenvolvemento emocional 

das persoas vai unido indisolublemente á integración da 

sexualidade e da afectividade nas crianzas para acadaren 

unha autonomía emocional que lles permita a vivencia do 

amor en igualdade e o exercicio dunha sexualidade plena 

e libre de prexuízos. 

Moitas veces as nais e os pais teñen dificultades para 

abordar este tema, practicamente ausente, por outra parte, 

do currículo escolar ou presente de forma anecdótica e case 

sempre nesgado por cuestións de xénero, que atribúen unha 

determinada forma de sentir e expresar as emocións –e de 

vivenciar o corpo– diferente ás nenas e aos nenos. 

Esta actividade pretende reflexionar sobre a necesidade 

de facérmonos preguntas e de transmitir ás crianzas e á 

mocidade unha educación afectivo- emocional e sexual 

que lles permita nomear os seus sentimentos, tomar 

consciencia dos desexos e asumir a responsabilidade nas 

relacións desde a liberdade, o respecto e a igualdade

Cambio de estereotipos sexistas

Xornadas

xornadas

01 IX XornAdA GALeGA de nAIs e PAIs educAndo en IGuALdAde. suPervIvencIA 
doméstIcA: Afectos, emocIóns e seXuALIdAde nA InfAncIA e nA AdoLescencIA



304

obxEctiVos:

•  Fomentar/promover unha educación igualitaria de 

fillos e fillas no ámbito doméstico.

ProGramación: 

09:30 h    

ENTREGA DE ACREDITACIóNS.

09:45 h   

INAUGURACIóN OFICIAL.

10:00 h   

CONFERENCIA INAUGURAL  

TíTULO: Todo un mundo de emocións na 

educación afectivo-sexual.

CRISTINA LERMA REI  

11:00h   CAFé.

11: 30h - 14:30 h OBRADOIROS ALTERNATIVOS.

OBRADOIRO 1   

“Educar a nenas e mozas para que amen os seus 

corpos “

PATRICIA VERDéS GIMéNEz

OBRADOIRO 2  

“Estratexias para abordar a diversidade afectivo-

sexual “

BELéN MOLINUEVO

OBRADOIRO 3 

“Habilitar respostas impunitivas ante a frustración 

permítenos construír relacións sen violencia”

LOLA FERREIRO , CHUS DíAz ANCA

16:00 h - 19:00 h OBRADOIROS ALTERNATIVOS.

OBRADOIRO 1   

“Educar a nenas e mozas para que amen os seus 

corpos.“

PATRICIA VERDéS GIMéNEz:

OBRADOIRO 2   

“Estratexias para abordar a diversidade afectivo-

sexual”

BELéN MOLINUEVO

OBRADOIRO 3 

“Habilitar respostas impunitivas ante a frustración 

permítenos construír relacións sen violencia.”

LOLA FERREIRO, CHUS DíAz ANCA

sEGuimEnto: 

O número de docentes foi de 25 persoas, 88% mulleres e 

o 12% restante homes.

Para facilitar a asistencia organizouse un servizo gratuíto 

de atención especializada a menores no que participaron 

3 nenas e 1 neno. 

 Material de difusión 
utilizado na IX Xornada de 
pais e nais educando en 
igualdade - Cartel
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caractErísticas xErais:

Celebrado o día 12 de decembro na Fundación Paideia 

da Coruña, o foro  estaba orientado a profesionais da 

publicidade e medios de comunicación e persoal técnico 

dos CIM, PIM e Oficinas de Igualdade e Benestar.

obxEctiVos: 

- Expoñer os resultados do estudo elaborado polo 

Colexio Profesional de Xornalista.

- Analizar a aplicación do principio de igualdade de 

oportunidades nos medios de comunicación.

- Coñecer diferentes campañas publicitarias que 

pretenden romper os estereotipos de xénero.

ProGramación: 

Venres, 12 de decembro de 2008

16:30 h PRESENTACIóN DA CAMPAñA E O ESTUDO 

SOBRE PUBLICIDADE.

Modera:

ANA LUíSA BOUzA SANTIAGO.

Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade. 

PRESENTACIóN DA CAMPAñA. 

ANA OLIVEIRA BLANCO.

Consello Galego de Consumidores e Usuarios. 

PRESENTACIóN DO ESTUDO. 

BELéN PUñAL RAMOS.

Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. 

17:30 h  MESA REDONDA: é POSIBLE UNHA PUBLICIDADE 

NON SEXISTA?.

Modera: 

MARGARIDA VÁzQUEz VERAS. 

Concelleira de Igualdade e Participación 

do Concello da Coruña.

VISIóN DESDE AS EMPRESAS DE DESEñO.

MIGUEL CONDEL LOBATO. 

Presidente BAP Conde  

VISIóN DESDE AS EMPRESAS CONTRATANTES. 

JOSé LUíS FERNÁNDEz ASTRAY. 

Director de Comunicación de Gadisa.

VISIóN DESDE OS MEDIOS DE COMUNICACIóN. 

NATI DEL VALLE GARCíA. 

Xefa de produción da publicidade 

La Voz de Galicia.

VISIóN DESDE AS INSTITUCIóNS. 

XOÁN ANTóN PéREz- LEMA LóPEz. 

Secretario Xeral Relacións 

Institucionais Xunta de Galicia.

19:30 h 

PROPOSTAS DE TRABALLO DO OBSERVATORIO.

sEGuimEnto:

ORzAMENTO: 20.000 euros

ASISTENTES 36 persoas (14 homes e 22 mulleres)

Convite utilizado no Foro 
sobre o sexismo nos 

medios de comunicación

07 cambio dE 
EstErEotiPos sExistas 

Xornadas

02 foro soBre o seXIsmo nos medIos de comunIcAcIón



intervención de 
margarida Vázquez no 
foro sobre sexismo nos 
medios de comunicación.







foro sobre sexismo nos 
medios de comunicación.
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caractErísticas xErais:

A actividade consistiu na realización de tres obradoiro de 

corresponsabilidade para homes en diferentes concellos 

galegos, eminentemente rurais. 

A finalidade foi proporcionarlles un cambio de actitudes e 

comportamento en relación coa corresponsabilidade e a 

conciliación das responsabilidades  persoais, profesionais 

e sociais.

A actividade desenvolveuse entre os meses de abril e 

decembro de 2008.

03 oBrAdoIro de corresPonsABILIdAde PArA Homes
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obxEctiVos: 

- Proporcionarlles un cambio de actitudes e 

comportamento en relación coa corresponsabilidade 

e a conciliación das responsabilidades  persoais, 

profesionais e sociais. 

-  Propiciar a reflexión sobre a importancia e a 

realidade do traballo doméstico no fogar.

-  Interpretar roles que teñen interiorizados e procura 

de papeis contra-hexemónicos. 

- Adquirir os coñecementos  básicos de costura, 

pasado de ferro  e cociña. 

- Mellorar a percepción social sobre a igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes.

ProGramación: 

Módulo 1 e 3:

-  O proceso de socialización e os estereotipos de 

xénero: redefinindo o novo rol masculino e feminino.

-  Traballo produtivo e reprodutivo.

-  Tarefas e responsabilidades no fogar.

-  A educación na igualdade no fogar.

Módulos 2 e 4:

-  Diferenciación de todo tipo teas.

-  Tipos de cosido: roturas, botóns, parches...

-  Manexo do ferro: tempos e temperaturas axeitas as 

características das teas.

- Trucos para o pasar o ferro.

-  Os alimentos e as súas propiedades.

-  Organización e deseño dun menú.

- Receitas caseiras.

-  Como cocer, fritir e asar os alimentos.

sEGuimEnto:

CONCELLOS: Concellos de Vilalba, Ourense, Burela, 

Paderne de Allariz, Vilardevós, Melide, Mos e Poio.

orZamEnto: 6.728 euros

07 cambio dE 
EstErEotiPos sExistas 

Xornadas

Obradoiros de 
corresponsabilidade 
nos concellos de Burela, 
Ourense e Vilalba.





obradoiros de 
corresponsabilidade nos 

concellos de burela, ourense 
e Vilalba.
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caractErísticas xErais:

 Actividade organizada polo Servizo Galego de igualdade 

en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, levada 

a cabo en diferentes concellos galegos e destinada á 

poboación feminina.

O ámbito de intervención localízase en cidades e vilas 

distribuídas por todo o territorio galego, nas que se 

organizan obradoiros con grupos de mulleres. 

No deseño da programación, pártese dunha análise global 

das principais características dos binomios rural-urbano 

e interior-costa. Non obstante en cada intervención 

analízanse  as características de cada grupo, adaptando  as 

actividades ás demandas e particularidades  colectivas.

En termos xerais, a poboación diana, amósase receptiva 

e afín ás  iniciativas específicas para a muller, sobre 

sexualidade, afectividade, erótica…

obxEctiVos: 

- Crear un espazo de conversa e reflexión sobre a 

sexualidade e a erótica feminina.

-  Contribuír ao coñecemento e vivencia da sexualidade 

do xeito máis pracenteiro e satisfactorio.

- Explorar as distintas canles sensitivas e as 

potencialidades da erótica feminina.

ProGramación: 

-  Sexualidade e erótica. Conceptualización sexo, 

sexualidade e  erótica.

-  Sexualidade e afectividade. Sexualidade unha 

forma de comunicación. A afectividade un mundo de 

sentimentos e emocións.

-  Coñézome e síntome: Coñecerse a si mesma; proceso 

introspectivo e multidimensional (físico, psíquico 

e emocional). Toda eu son sensitiva; itinerarios 

sensitivos.

-  Eu son erótica; Exploración das canles sensitivas da 

erótica.

mEtodoloxía:

As sesións de traballo formuláronse desde unha perspectiva 

dinámica e interactiva, nun proceso de retroalimentación 

no que compartir experiencias educativas e deste xeito 

construír ferramentas aplicables no proceso formativo 

integral, tanto dos rapaces e rapazas, como da nais, os 

pais e os titores/as.

Para desenvolver a programación empréganse dinámicas 

que teñen como obxecto potenciar a participación activa 

de nais, pais e titores/as, fomentando o diálogo para 

converter as sesións en espazos de expresión, reflexión e 

elaboración, sobre a educación afectivo sexual.

04 oBrAdoIro Quérote: Quérome
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O/A profesional encargado de coordinar as sesións, 

auspiciará o diálogo entre todos e todas, creando un clima 

de confianza, no que poder expresarse con naturalidade, 

liberdade e transmitindo o carácter confidencial e privado 

das sesións de traballo.

sEGuimEnto:

CONCELLOS: A Estrada, A Lama, A Laracha, A Teixeira, 

Cambados, Cambre, Campo Lameiro, Castroverde, Cee, 

Cerceda, Cotobade, Fene, Illa de Arousa, Láncara, Lobios, 

Mancomunidade Terreas de Navea-Bibei, Negreira, O 

Grove, Outes, Oza dos Ríos, Vilanova de Arousa, Vilar de 

Santos, Vilasantar e Viveiro

ASISTENCIA: 270

orZamEnto: 4130 Euros

Material de difusión 
utilizado no obradoiro 

“Quérote”

07 cambio dE 
EstErEotiPos sExistas 
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caractErísticas xErais: 

O Servizo Galego de Igualdade, en colaboración coa 

Dirección Xeral de Xuventude, pon en marcha este 

Programa nas Casas de Xuventude para mozas e mozos 

de 18 anos en adiante. No ámbito da Educación Sexual 

existe moita diversidade na maneira de tratar os contidos 

a abordar.

Mediante este proxecto preténdese relacionar a Educación 

Sexual fundamentalmente cos medios audiovisuais, xa 

que son unha vía pola que recibimos a maior cantidade de 

información e imos conformando a nosa concepción do 

mundo e de nós mesmos, aproveitando que teñen grande 

impacto na xuventude. As razóns polas que este proxecto 

se centra no modo de motivar á xuventude empregando 

a análise dos contidos incluídos nos medios audiovisuais 

é porque estes son recursos máis próximos e atractivos 

para eles e ademais teñen un forte impacto na formación 

das súas opinións.

O feito de reflexionar sobre o punto de vista que lles ofrece 

a serie que adoitan ver os mércores pola noite, o contido 

das letras das cancións do grupo de moda, os artigos 

recollidos na revista que acostuman mercar... penso que 

é unha maneira eficaz de fomentar con eles unha óptima 

Educación Sexual dun modo próximo, desmitificando a 

imaxe que se adoita dar das relacións sexuais, do papel 

da muller.

O labor fundamental é a de motivar os mozos e mozas para 

que reciban unha axeitada educación sexual analizando a 

información que lles rodea a través dos modelos que se 

lles ofrecen e que teñen ao alcance da man. 

obxEctiVos: 

-  Reflexionar sobre temas de sexualidade e de xénero.

- Motivar a xuventude para que reciba información de 

carácter afectivo- sexual.

-  Promover o desenvolvemento integral como persoas 

autónomas, cultas, críticas e produtivas.

ProGramación:

As actividades que se realizaron no obradoiro tiveron 

sempre un carácter lúdico, que foron cargado de contido, 

de forma que todo tivo un fondo informativo en educación 

afectivo sexual.

Descrición dos Centros Quérote: obxectivos, valores, 

metodoloxía.

“QUéROME”: 

Eu e o meu pracer Relación entre coñecemento do 

corpo, sexualidade e autocoidado.  O corpo coma 

un todo. Complexidade e Integridade.  Sentimentos 

asociados á relación co propio corpo: medos, 

pudores, vergoñas...  Concepto de autoestima, 

proceso de recoñecemento dunha/un  mesma/o e 

valoración persoal.

COMO EXPRESAMOS A NOSA SEXUALIDADE?  

Creación en grupo dun relato erótico, que asente 

as bases do discurso erótico do grupo. Segundo 

sexan os resultandos traballaranse unhas 

cuestións ou outras.  Buscando outras vías de 

pracer máis alá do coito.

05 oBrAdoIro Quérote: moceAr
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A erótica, como linguaxe da nosa sexualidade.  

Creación da fantasía erótica. Empregando como 

base secuencias de películas de contido erótico 

observaremos as diferentes formas que temos de 

expresar a nosa sexualidade por medio da erótica, 

e como esta é ilimitada, cando en ocasión así o 

fagamos.

QUE INFLUENCIA TEN O MEDIO Á HORA DE INFLUíR 

SOBRE A INFORMACIóN AFECTIVO-SEXUAL?  

Construción da autoestima, dimensión persoal e 

colectiva.  Mensaxes recibidas que é necesario 

revisar porque danan a autoestima e limitan o 

desenvolvemento persoal.  Análise de medios de 

prensa escrita, tanto os xornais coma as revistas 

de actualidade xuvenil

HABILIDADES SOCIAIS: 

Estratexias de sedución, posta en práctica de 

novas habilidades sociais, técnicas de ligue.

SEXUALIDADE E ERóTICA: 

-  A  obtención de pracer a través dos sentidos.

-  Novas alternativas sensuais.

mEtodoloxía:

A liña de traballo é fundamentalmente de carácter grupal, 

participativa, interactiva e vivencial. Trátase de establecer 

espazos de colaboración entre as/os asistentes, facendo 

énfase nas súas necesidades e experiencias.

A formación divídese en catro sesións, dedicadas 

cada unha delas a un tema específico relacionado coa 

sexualidade. Combínanse coñecementos a nivel teórico 

con actividades dinámicas e construtivas, na que se 

fomenta a participación activa, o diálogo e a vivenciación 

positiva das/dos participantes.

sEGuimEnto:

CONCELLOS: A Estrada, A Lama, A Laracha, A Teixeira, 

Cambados, Cambre, Campo Lameiro, Castroverde, Cee, 

Cerceda, Cotobade, Fene, Illa de Arousa, Láncara, Lobios, 

Mancomunidade Terras de Navea-Bibei, Negreira, O 

Grove, Outes, Oza dos Ríos, Vilanova de Arousa, Vilar de 

Santos, Vilasantar e Viveiro.

ASISTENCIA: 103 adolescentes (63 mulleres e 40 

homes).

orZamEnto: 4.130 euros

ABAIXO
Material de difusión 

obradoiro quérote para a 
poboación xuvenil
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relacións ?

sábelo todo sobre..........Vigo, Burela, Ferrol, A Coruña

Santiago, Lugo, Ourense,

07 cambio dE 
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caractErísticas xErais:

 Obradoiro está dirixido a adolescentes, homes e mulleres, 

non obstante,  o obxectivo é que as coordinadoras do CIM dos 

concellos que realizan as actividades traian polo menos unha 

porcentaxe de homes dun 70% e un 30% de mulleres.

Cando se fala de adolescentes, referímonos especialmen-

te aos homes, rapaces que teñen que asumir responsa-

bilidades no fogar de maneira cotiá e non coma algo ex-

traordinario que se converta nunha práctica e non nun 

hábito. Tendo suficientemente claro este concepto evita-

remos conflitos domésticos nun futuro, xa que os labores 

domésticos converteranse nun facer diario compartido e 

asumido por todos os membros da unidade familiar.

obxEctiVos: 

-  Reflexionar sobre temas de sexualidade e de xénero.

-  Motivar a  xuventude para que reciba información de 

carácter afectivo- sexual.

- Promover o desenvolvemento integral como persoas 

autónomas, cultas, críticas e produtivas.

ProGramación:

O obradoiro  estrutúrase en dúas partes. A parte teórica 

e a práctica, que é máis amena e axuda a comprender e 

valorar o traballo compartido como máis levadío.

A parte teórica de 3 horas ten a seguinte temática:

- Uso do tempo e o espazo

-  Organización, compra e limpeza no fogar

-  Alimentación e cociña básica

A parte práctica de 3 horas  dedícase á cociña básica.

06 suPervIvencIA AdoLescente
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Obradoiro “Supervivencia 
adolescente” en Cee

sEGuimEnto:

CONCELLOS: Arteixo, As Pontes de García Rodríguez, 

Borborás, Cambados, Campo Lameiro, Carnota, Cee, 

Curtis, Mondoñedo, Mos, Narón, O Barco de Valedoras, 

Piñor, Cabana de Bergantiños, Ordes, Ortigueira, Quiroga 

e Ribeira.

ASISTENCIA: Asisten un total de 15 adolescentes por 

obradoiro, CUN TOTAL DE 270 (150 MULLERES E 75 

HOMES)

orZamEnto: 11.340 euros

07 cambio dE 
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caractErísticas xErais: 

Representación dos Contos para a igualdade “Un día de 

treboada” e “Xela volveuse vampira” para nenas e nenos 

de infantil e primaria, levada a cabo polos contacontos 

Míriam, Fredi e a “ Asociación de galegos ilustres” en 

colexios de primaria e locais sociais de 54 concellos 

galegos. 

obxEctiVos: 

Concienciar as crianzas, mediante o xogo, da igualdade de 

oportunidades entre homes e mulleres e da importancia 

de loitar contra a violencia de xénero.

sEGuimEnto: 

CONCELLOS: A Guarda, A Illa de Arousa, Ares, Baiona, 

Becerreá, Bueu, Caldas de Reis, Castrelo do Val, 

Castroverde, Cerceda, Covelo, Crecente, Dumbría, Lugo, 

Marín, Maside, Melide, Monforte de Lemos, Negreira, O 

Porriño, Ortigueira, Padrón, Pazos de Borbén, Ponteareas, 

Ponte Caldelas, Puxín, Samos, Sanxenxo, Soutomaior, 

Vigo, Vimianzo, Viveiro, Xinzo de Limia, A Consagrada, 

Arzúa, Becerreá, Corcubión, Cuntis, Lousame, Monterrei, 

Moraña, Noia, O Páramo, Oímbra, Ponteceso, Rois, Teo, 

Touro, Val do Dubra e zas.

ASISTENCIA: 7.500 nenas e nenos

orZamEnto: 18.892 euros

Portada do libro “Xela 
volveuse vampira” da 

colección contos da 
igualdade do ano 2007

07 contAcontos dA IGuALdAde

07 cambio dE 
EstErEotiPos sExistas 
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Portada do libro Alfombriña

07 Cambio de estereotipos sexistas 
// Publicacións
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01 dentro dA coLeccIón “contos dA 
IGuALdAde”

alfombriña

autora Cristina Ferreirós.

Edita BAHíA Edicións

colEcción Contos da igualdade

isbn 978-84-96893-10-8

ano 2008

nº Páx. 18

>> Obra publicada en 2008 en colaboración con Bahía 

Edicións, forma o terceiro número da colección Contos da 

igualdade.

Esta edición está pensada para crianzas de entre dous e 

cinco anos e pretende romper coa tendencia dos contos 

infantís de asignar roles estereotipados a nenos e nenas.

sEGuimEnto:

ASISTENTES: asistiron 40 nenas, 10 nenos e 20 nais.

ORzAMENTO: 12.000 euros

EXEMPLARES: 1.000 

Cambio de estereotipos sexistas

Publicacións

Publicacións
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informE sobrE o sExismo da PublicidadE dos 

mEdios dE comunicación En Galicia

autoría Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.

Edita Servizo Galego de Igualdade

Secretaría Xeral de Igualdade

Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar

Xunta de Galicia

dEPósito lEGal  C 4592-2008

ano  2008

nº Páx.  96

>> Na súa reunión do 28 de Xullo de 2008, a Comisión 

Asesora de Publicidade non sexista acordou a elaboración 

dun informe sobre a imaxe das mulleres na publicidade 

nos medios de comunicación galegos.

Este estudo achéganos a unha realidade pouco 

gratificante e supón un reto para nós, como organismo 

de igualdade, para desde o máis absoluto respecto á 

liberdade de expresión e de prensa, convencer a empresas 

publicitarias, medios de comunicación, profesionais do 

contorno da publicidade de que é posible incorporar a 

perspectiva de xénero na publicidade.

Este informe proporciona unha ferramenta ao sector da 

publicidade para ollar a súa produción con “lentes de 

xénero” e lánzalles un reto á súa capacidade creativa, 

unha oportunidade de cambio, unha posibilidade de 

abrir novos espazos de desenvolvemento creativo que 

agardamos sexan recollidos con esta visión polas e polos 

profesionais da publicidade.

sEGuimEnto:

ORzAMENTO: 3432,48 euros

EXEMPLARES: 500

07 cambio dE 
EstErEotiPos sExistas 
Publicacións
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Portada do libro Informe 
sobre o sexismo da 

publicidade dos medios de 
comunicación en Galicia
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Material utilizado para a 
campaña do fomento da 
publicidade non sexista

07 Cambio de estereotipos sexistas 
// Programas
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caractErísticas xErais: 

A campaña realizada en colaboración co Consello Galego de  

Consumidores e Usuarios preséntase o día 12 de decembro, 

aproveitando a celebración do Foros obre o sexismo nos me-

dios de comunicación que tivo lugar na cidade da Coruña.

Na  reunión de 28 de Xullo de 2008, a Comisión Asesora de 

Publicidade non sexista acordou a presentación dunha cam-

paña elaboración dun informe sobre a imaxe das mulleres 

na publicidade nos medios de comunicación galegos.

A idea básica da campaña é dar a coñecer á cidadanía da 

existencia do Observatorio de Publicidade, a constatación 

de que existe a posibilidade de denuncia ante a publicidade 

sexista ilícita, que se plasma mesmo no lema da campaña 

(converte a túa indignación en acción). 

A idea coa que se fai a campaña e en xeral o traballo da co-

misión e do observatorio é realizar un traballo de sensibiliza-

ción que permita dar a coñecer a posibilidade de que exista 

unha publicidade libre de sexismo, chegando a consensos, 

na medida do posible, e dotando de instrumentos para poder 

elaborar unha publicidade sen deixar de ser rendible elimine 

elementos sexistas ou estereotipados, tentando acadar todo 

iso pola vía do compromiso. 

luGar dE ExEcución:

Toda a Comunidade.

obxEctiVos: 

- Sensibilizar a poboación e medios de comunicación 

sobre a necesidade de utilizar publicidade non sexista.

- Difundir as novas ferramentas existentes para 

denunciar a publicidade sexista.

- Coñecer a existencia do Observatorio de Publicidade.

mEtodoloxía dE traballo:

Edición de material de difusión repartido entre os concellos 

galegos, oficinas de atención ás persoas consumidoras, 

ás casas de xuventude e aos grandes centros comerciais, 

así como un banner coa imaxe da campaña.

Elaboración dunha cuña de radio que foi emitida en todos 

os medios durante o mes de decembro de 2008.  

Deseño dun novo formulario de denuncia ao que se accede 

desde a páxina web do Servizo Galego de Igualdade.

sEGuimEnto do ProGrama:

ORzAMENTO: 19.4014,29 euros

EDICIóN: 10.000 folletos de 10,5x21 cm. e 5.000 carteis 

de 50x70 cm.

Cambio de estereotipos sexistas

Programas

ProGramas

01 cAmPAÑA PArA o fomento dA PuBLIcIdAde non seXIstA





Presentación pública 
do informe sobre o 

sexismo nos medios 
de comunicación
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caractErísticas xErais:

 Obra para adultas/os da compañía galega mariclown.

“Esta é a historia de Rosa, ben, non exactamente. Digamos 

que é a historia de todas as Rosas, ou cando menos de 

dúas Rosas que somos todas as demais. 

E dicir que Rosas somos todas aínda que non nos 

chamemos Rosa. 

Ou sexa que esta é a historia de tres Rosas distintas e 

unha soia Rosa verdadeira...”.

Así comeza este espectáculo creado por mulleres .

“Día tras día” é a historia de calquera muller que é forzada 

a vivir segundo os canons sociais marcados. 

“Día tras día” componse de tres partes fundamentais: “a 

boa amante”, “a cociña” e “corporación dermopatética”. 

En cada unha destas partes faise unha crítica sarcástica e 

construtiva das actitudes individuais e sociais.

ficha técnica:

Reparto: 

-  Sabela Amado Rojo: como Rosa. 

-  Teresa Rañal Pol: como Rosa.

 Textos: Lino Braxe e Marta Villar. 

Son e luz: Narsés Mira García.

Deseño Luz: Antón Arias Marshal.

Dirección: Mariclown.

Produción : Mariclown.

Distribución: Babel de Sons, SL.

Duración: 50 minutos

luGar dE ExEcución: 

Boiro, Chantada, Moaña, Verín, Caldas de Reis, 

Mancomunidade de Celanova, Mugardos e Sarria.

sEGuimEnto do ProGrama:

ASISTENCIA: 550 persoas (aproximadamente 300 

mulleres e 250 homes). 

orZamEnto: 16.704 euros

02 teAtro
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Carteleira utilizada para 
a obra día tras día, a vida 
de Rosa.

07 cambio dE 
EstErEotiPos sExistas 

Programas
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Convite utilizado para o acto de 
presentación Sofía Casanova. 
Exóticas e escritos xornalísticos.

Ana Luísa Bouza Santiago,  
Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade 

 

Ten o pracer de convidar a vostede á presentación do libro 

Sofía Casanova 
EXÓTICAS E ESCRITOS XORNALÍSTICOS 

Data:    Martes, 1 de xullo de 2008 

Hora:    20:30 horas 

Lugar:   Librería Sisargas 
Rúa Curros Enríquez, 9 
A Coruña 

Intervirán: 
Rosario Martínez. Prologuista. 
Olegario Sotelo Blanco. Editor. 

Ana Luísa Bouza Santiago. Directora xeral  
do Servizo Galego de Igualdade. 

08 Recuperación da memoria histórica das 
mulleres // Xornadas
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caractErísticas xErais:  

As letras das mulleres é unha colección que nos axuda 

a descubrir ou afondar no amplo abano de posibilidades 

da escrita feminina. Mais tamén achéganos á figura de 

mulleres que o propio oficio de escribir xa as fixo diferentes, 

comprometidas e transformadoras. Ofrécennos unhas 

pinceladas de vidas femininas que buscaron na escrita 

un xeito de vivirse e relacionarse coa súa época e as 

persoas coetáneas e, incluso, ás veces coas necesarias 

contradicións das súas propias experiencias vividas.

SOFíA CASANOVA. EXóTICAS E ESCRITOS XORNALíSTICOS.

Acto convocado polo Servizo Galego de Igualdade 

e celebrado o 1 de xullo de 2008 na Librería Sargas 

na Coruña, coa intervención de Rosario Martínez- 

prologuista- Olegario Sotelo Blanco- editor- e Ana 

Luísa Bouza Santiago- Directora Xeral do Servizo 

Galego de Igualdade.

ALEXANDRA KOLLONTAI. AMOR VERMELLO E ESCRITOS 

SOCIAIS E POLíTICOS

Acto convocado polo Servizo Galego de Igualdade e 

celebrado o luns día 15 de decembro, ás 19:00 horas, 

na Galería Sargadelos, en Santiago de Compostela. 

obxEctiVos: 

- Promover as publicacións que se realizan no marco 

da colección As letras das Mulleres.

- Explicar o contido da obra Sofía Casanova. Exóticas 

e estudos xornalísticos.

Recuperación da memoria histórica das mulleres

Xornadas

xornadas

01 Actos de PresentAcIón dA PuBLIcAcIóns dA coLeccIón 

“As LetrAs dAs muLLeres”
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caractErísticas xErais: 

Convocado polo Servizo Galego de Igualdade e coa 

colaboración da Secretaría Xeral de Igualdade no marco 

do proxecto Mulleres e...; a conferencia tivo lugar o  

mércores 4 de xullo na Biblioteca Pública da cidade de  

Lugo.

ProGramación:

 “Repensando os nosos obxectivos”, Teresa Moure.

sEGuimEnto:

ASISTENTES: 67 persoas (58 mulleres e 9 homes)

orZamEnto: 1.000 euros

02 reLAtorIo “ rePensAndo os nosos oBXectIvos”

Ana Luisa Bouza Santiago, 
directora xeral do Servizo Galego de Igualdade, 

 ten o pracer de convidar a vostede ao relatorio da escritora  
Teresa Moure “Repensando os nosos obxectivos”. 

Lugar:  Biblioteca pública de Lugo. Avda. Ramón Ferreiro, s/n. 
 
Data e hora: 4 de xuño de 2008, as 20:00 horas. 

historia  

Prégase confirme a súa asistencia no teléfono 981 545355 ou no correo electrónico xestion.actividades.sgi@xunta.es 
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Convite utilizado para o 
relatorio repensando os 

nosos obxectivos

08 rEcuPEración da mEmoria 
histórica das mullErEs

Xornadas

Ana Luisa Bouza Santiago, 
directora xeral do Servizo Galego de Igualdade, 

 ten o pracer de convidar a vostede ao relatorio da escritora  
Teresa Moure “Repensando os nosos obxectivos”. 

Lugar:  Biblioteca pública de Lugo. Avda. Ramón Ferreiro, s/n. 
 
Data e hora: 4 de xuño de 2008, as 20:00 horas. 

historia  

Prégase confirme a súa asistencia no teléfono 981 545355 ou no correo electrónico xestion.actividades.sgi@xunta.es 
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08 Recuperación da memoria histórica das 
mulleres // Publicacións

Portada do libro Exóticas e 
escrito xornalísticos
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Recuperación da memoria histórica das mulleres

Publicacións

Publicacións

dentro dA coLeccIón “As LetrAs dAs 
muLLeres”

Exóticas E Estudos xornalísticos

autora Sofía Casanova

introdución E tradución 

Rosario Martínez e Iria Sobrino Freire

Edita Servizo Galego de Igualdade

Secretaria Xeral de Igualdade

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Sotelo Blanco Edicións

colEcción As letras das mulleres

isbn 978-84-7824-546-8

ano 2008

nº Páx. 375

>> A obra de Sofia Casanova abre moitos camiños 

para a análise e a reflexión, por unha banda, sitúanos 

diante dos albores do labor xornalístico desde o prisma 

dunha correspondente. Tende pontes entre culturas e 

nacións que comparten unha historia de silenciamento 

e asoballamento. E, por ende, explora diferentes xéneros 

literarios que unha vez axudan a rachar co estereotipo da 

muller escritora herdada do dezanove. 

Os textos compilados achégannos a unha época convulsa e 

chea de transformacións fundamentais para comprender 

a Europa actual e ao mesmo tempo para comprender a 

dimensión de ser muller nese complexo proceso. 

Asemade debe recoñecerse e pórse en valor a dimensión 

de promotora cultural de Casanova, tan propio da 

tradición dos salóns literarios franceses e tan unidos ao 

xurdimento do feminismo ilustrado. Este papel cumprido 

como embaixadora privilexiada de Galicia en Polonia e 

viceversa considera a importancia de entender a cultura 

como a creación das claves necesarias para comprender 

e mudar a realidade social e política. 
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08 rEcuPEración da mEmoria 
histórica das mullErEs
Xornadas

amor VErmEllo E Escritos sociais E Políticos. 

autora: Alexandra Kollontai

introdución E tradución 

Encarna Otero Cepeda e Mª Fe González Fernández

Edita Servizo Galego de Igualdade

Secretaria Xeral de Igualdade

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Sotelo Blanco Edicións

colEcción A letra das mulleres

isbn 978-84-7824-567-3

ano 2008

nº Páx. 423

>> Recompilación de escritos desta autora, e hoxe podemos 

ler en galego a unha autora que semella ter conservado 

máis o seu nome na memoria colectiva das mulleres, pode 

que non tanto na dos homes, coa súa obra. 

A súa estela foi decisiva para que moitas mulleres desde 

o socialismo e o marxismo, como sistema de pensamento 

e como praxe, mantivesen e acrecentasen un espazo 

para o feminismo, para a loita a prol da participación das 

mulleres. Mais na distancia, pero co mesmo fulgor, tamén 

decisiva para as mulleres nacionalistas. O seu traballo nin 

foi fácil nin en van.

sEGuimEnto:

ASISTENTES: 60 PERSOAS (55 mulleres e 5 homes)

ORzAMENTO: 11.999,96 euros

EXEMPLARES: 600
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Portada do libro Amor 
vermello e escritos sociais 

e políticos





Presentación do 
libro amor vermello 
e escritos sociais e 

políticos.
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08 rEcuPEración da mEmoria 
histórica das mullErEs

Xornadas

no mArco do ProGrAmA “ PIoneIrAs”

cElia riVas casais. PionEiras da costa da 

mortE

>> O proxecto PIONEIRAS trae ao presenta a vida, a imaxe 

e a empresa de mulleres galegas do pasado que tiveron 

o valor e a ousadía de converter unha idea en proxecto 

empresarial contra as convencións da súa época contra 

o que a súa sociedade dicía que debían facer ou non as 

mulleres. 

Un chanzo máis deste proxecto é esta colección de 

biografías de pioneiras galegas, que nos permitirá 

afondar máis na vida dalgunha delas para completar 

o noso recoñecemento como sociedade e dar máis 

figuras femininas de referencia ás novas xeracións de 

emprendedoras galegas. 

A historia de Celia Rivas e as Lavancas é un exemplo de 

espírito emprendedor: ter un obxectivo e a autoconfianza 

de saber que se van superar os obstáculos que aparezan 

no camiño, ter tamén o valor e a capacidade de traballo 

para superalos.

Todo nunha época en que estas calidades non se valoraban 

nas mulleres nunha sociedade en guerra ou posguerra e 

nun territorio illado e rural como era daquela a Costa da 

morte. 

sEGuimEnto:

ORzAMENTO 13.292,36

EXEMPLARES 500

Portada do libro Celia Rivas 
Casais. Pioneiras da Costa 
da Morte





Presentación do libro 
celia rivas. Pioneiras 

da costa da morte
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08 rEcuPEración da mEmoria 
histórica das mullErEs
Xornadas

axEnda da mullEr 2009

>> Dada a boa acollida de edicións anteriores desta 

axenda, realizouse a correspondente ao ano 2009 

para a súa distribución entre mulleres de asociacións, 

organizacións sindicais, servizos e recursos que traballan 

con mulleres, organizacións e partidos políticos, etc.

No ano 2008 o Servizo Galego de Igualdade puxo en 

marcha a exposición “Pioneiras. Mulleres empresarias 

de Galicia”. A súa memoria recorreu exitosamente 16 

concellos da nosa Comunidade, presentando á cidadanía 

galega unha imaxe da muller emprendedora doutras 

épocas. 

En mostra do seu bo acollemento deséñase para o novo 

ano unha axenda coas imaxes destas caras que forman 

parte da nosa historia

sEGuimEnto:

Nº AXENDAS: 10.000 

ORzAMENTO: 18.586,08 euros

Portada Axenda da 
muller 2009
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Modelo de convite utilizado 
nas exposicións (para a 
exposición realizada en  
Monfero)

08 Recuperación da memoria histórica das 
mulleres // Programas
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caractErísticas xErais: 

PIONEIRAS

Mulleres que inician a exploración de novas terras, que 

van abrindo camiño a outras en calquera actividade.

Na Galicia, na terra das “viúvas de vivos e mortos”. 

Mentres tantos homes galegos exploraban novos 

horizontes xeográficos na procura do pan, moitas mulleres 

galegas ficaban a explorar novos horizontes persoais sen 

se mover da terra, emprendendo aventuras económicas 

que non estaban incluídas no papel asignado a elas polos 

roles de xénero da época e que tiveron ás veces grande 

éxito que perdura na actualidade. 

A súa memoria foi esquecida ou escurecida, ás veces pola 

época na que viviron, como as que desenvolveron a súa 

actividade na República ou no franquismo, tamén polos 

lugares onde desenvolveron o seu traballo ou polo sector 

no que traballaron. 

Abriron camiño a outras, a moitas mulleres galegas que 

transitan hoxe o emprendemento, moitas máis, moito 

máis visíbeis, moito máis recoñecidas pero aínda difícil, 

aínda transgredindo.

PIONEIRA

Rede que se emprega na pesca da piarda.

Expresase con esta exposición a vontade e o compromiso 

de construír redes.

Redes no espazo que vinculen a mulleres emprendedoras 

que hoxe traballan por poñer en marcha as súas ideas, 

consolidar proxectos e xerar riqueza. Que lles permitan 

intercambiar experiencias e facer negocio. Que sexan 

útiles para transmitir as necesidades a quen ten a 

responsabilidade de resolvelas. Que colaboren en facer 

medrar o protagonismo feminino na representación do 

empresariado.

Redes tamén no tempo, que fagan sentir ás mulleres 

novas que emprenden que non están ante un abismo 

descoñecido, que outras mulleres do seu País antes que 

elas o intentaron, moitas triunfaron e todas merecen ser 

recoñecidas e lembradas.

Con esta exposición queríase, desde o Servizo Galego de 

Igualdade, reivindicar as súas caras, as súas historias, as 

súas memorias, o seu esforzo para poñer en marcha ideas 

e convertelas en riqueza para elas e para o seu País. 

Recuperación da memoria histórica das mulleres

Programas

ProGramas

01 eXPosIcIón “PIoneIrAs”
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luGar dE ExEcución: 

Santiago, A Guarda, Lugo, Fisterra, Lalín, Monforte, Bueu, 

Celanova, Narón, Soutomaior, Ferrol, Rianxo, Sada, Xinzo, 

As Pontes, Ordes, Boiro.

obxEctiVos: 

- Coñecer iniciativas emprendedoras levadas a cabo 

por mulleres no pasado.

- Fomentar a actividade emprendedoras entre as 

mulleres a través da mostra de experiencias reais.

- Rememorar o traballo e dificultades que tiveron 

que superar as mulleres emprendedoras en anos 

pasados.

mEtodoloxía dE traballo:

A exposición viaxou a diversos concellos de Galicia e 

foi difundida nos mesmos a través da impresión de un 

número de 1.700 carteis e o envío de, aproximadamente, 

1.500 convites para o acto inaugural de cada concello, 

no que participaban acompañando á Directora Xeral do 

Servizo Galego de Igualdade diversas personalidades 

políticas dos concellos anfitrións. 



sEcción do caPítulo
Commodo consecuant. 

duis te feugifacilisi
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Exposición Pioneiras 
santiago





Exposición Pioneiras 
santiago
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Exposición Pioneiras 
lugo
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Exposición Pioneiras 
lugo
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contido da ExPosición:

-  Joaquina García García 1879- 1939 “ O seu enxeño 

e a súa intelixencia fixérona impermable os tempos 

difíciles”

 

-  Amalia Méndez Fernández 1871- 1959 “O cinema 

como medio de vida” 

-  Carmen Pérez García 1902- 1995 “Unha armadora 

con dotes de capitá”

 

-  María Martínez Otero 1905-2000 “Fortaleza e 

constancia en épocas difíciles”

-  María López de Guadalupe S. XVI “Muller pioneira en 

rexentar unha botica” 

-  Manuela Carballo Mouzo 1877- 1947 “Precursora do 

comercio de encaixe de Camariñas”

-  Olimpia Valencia López 1898- 1987 “Unha xinecóloga 

adiantada ao seu tempo” 

-  Dominga López de Somoza S.XVI “Unha galega 

emprendedora no Madrid de Carlos II e Felipe V”  

-  Isabel Maestre López 1873- 1952 “Empresaria 

enerxética e pioneira no mundo empresarial na 

Comarca do Barbanza”

  

-  Francisca Morlan Ramos 1898- 1996 “De vocación, 

mestra”

 

-  Eugenia Pereira Rodríguez 1895-1984 “Investigadora 

precursora , empresaria innovadora” 

-  Dolores Centeno Soto 1872- 1950 “Unha armadora 

con gran espírito emprendedor”

-  Consuelo Liñeiro García 1937- 2001 “Visionaria 

emprendedora, extravertida, dinámica, polifacética e 

artista”

 

-  Mª Dolores Miramontes Mato 1895- 1964 “Costureira 

e defensora do Estatuto do 36” 

-  Celia Rivas Casais 1913- 1974 “A primeira amioneira 

do Estado Español” 

-  Carmen Pérez Gómez 1906- 1996 “Muller de dotes 

comerciais extraordinarios”

-  Aurora Liste Forján 1916- 1984 “Leiteira de profesión 

e comunista por convicción” 

-  Mª de las Mercedes Gil y Acebedo 1742- 1797 “Unha 

das primeiras boticarias de Betanzos”

-  Xesusa Prado López 1887- 1971 “Tintureira, vermella 

ata o corazón”

sEGuimEnto 

ASISTENCIA ACTOS DE INAUGURACIóN:  un total de 549 

persoas (355 mulleres e 194 homes)

ASISTENCIA AS VISITAS: 5.380 persoas (3.112 mulleres e 

2.268 homes)            

             

orZamEnto Global: 17.409,28 euros

08 rEcuPEración da mEmoria 
histórica das mullErEs

Programas
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08 Recuperación da memoria histórica das 
mulleres // Colaboracións SGI

Portada do libro Publicación 
Historia da Muller. 
Mulleres Ourensáns dos 
séculos Xiv-Xviii



409sErViZo GalEGo dE iGualdadE informe de xestión de actividades 2008

Recuperación da memoria histórica das mulleres

Colaboracións SGI

colaboracións sGi

01 HIstorIA dA muLLer. muLLeres ourensÁns dos sécuLos XIv-XvIII

Publicación historia da mullEr. 

mullErEs ourEnsáns dos séculos xiV-xViii

autora: Olga Gallego Domínguez

Edita: Grupo Marcelo Macías

Servizo Galego de Igualdade

Secretaria Xeral de Igualdade

Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar

Xunta de Galicia

isbn: 84-88522-25-8

ano: 2008

nº Páx.: 331

sEGuimEnto

orZamEnto: 5.800 euros

>> O Servizo Galego de Igualdade colabora nesta publicación 

a través da adquisición de 200 exemplares da obra.

De acordo coa información obtida, no traballo agrúpanse 

as mulleres ourensás tendo en conta algunha faceta 

común destacada, aínda que en moitos casos unha 

muller podería verse reflectida en varias desas facetas. A 

tipoloxía social presentada trata de analizar a situación de 

distintos grupos de mulleres, dentro dun ciclo cronolóxico 

amplo, comprobando o seu papel dentro das estratexias 

familiares, tanto maritais como extramaritais. 

As fontes de todo tipo poñen de releve o protagonismo 

de mulleres que representan a oligarquía da sociedade 

estamental e mesmo da nobreza: as donas. O importante 

papel destas mulleres dentro das estratexias familiares na 

configuración do contorno material da vida cotiá queda 

patente nos exemplos escollidos, quedando así mesmo 

formulados outros aspectos máis difusos e opacos da 

súa vida, como a educación, consumo, participación nos 

negocios familiares e, incluso, o conflito amoroso no seo 

doméstico, con especial atención ao seu labor de padroado 

artístico, ditado pola súa profunda relixiosidade.

Outras mulleres pertencen ás clases medias urbanas que 

formaban parte da burguesía mercantil no exercicio duna 

diversidade de oficios.
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Anexos // Anexos I : Xornadas



413sErViZo GalEGo dE iGualdadE informe de xestión de actividades 2008

coEducación 

>> X FORO GALEGO DE EDUCACIóN PARA A IGUAL-

DADE: AFECTOS E EMOCIóNS:  A ESCOLA NA CONS-

TRUCIóN DA AUTONOMíA PERSOAL.

>> OBRADOIRO: COEDUCACIóN AFECTIVO-EMOCIO-

NAL E SEXUAL

>> ACTOS DE PRESENTACIóN DO LIBRO COEDUCA-

CIóN AFECTIVO- EMOCIONAL E SEXUAL

Anexos

Anexo I : Xornadas 

anExo i : xornadas 

AneXos I : XornAdAs

Dª. Ana Luísa Bouza Santiago 
Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade 
 
Comprácese en convidala/o á presentación da obra 

 
do colectivo Lúa Crecente, que terá lugar o día 11 de setembro ás 19:00 horas na Facultade 
de Ciencias da Educación (Avda. Xoan XXIII, s/n) en Santiago de Compostela. 

Coeducación afectivo emocional e sexual
Convite utilizado para 
a presentación da obra 
Coeducación afectivo- 
emocional e sexual.

Obradoiro “Coeducación 
afectivo- emocional e 
sexual” Gandarío, 19 e 20 
de setembro de 2008.

Exterior do cartel utilizado 
para a difusión do 
proxecto.
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tratamEnto intEGral da ViolEncia dE 

xénEro 

>> 2º ENCONTRO DE PROFESORADO: RESOLUCIóN 

DE CONFLITOS E A PREVENCIóN DA VIOLENCIA

>> 1º ENCONTRO DE VOLUNTARIADO DE ACOMPAñA-

MENTO A VíTIMAS DE VIOLENCIA: “UN ANO DE RO-

DELA”

>> ACTIVIDADE FORMATIVA “DETECCIóN DA VIOLEN-

CIA DE XéNERO”

Material de difusión utilizado no 2º 
Encontro de profesorado Resolución 
de conflitos e a prevención da 
violencia

Material de difusión utilizado no 
1º Encontro de voluntariado de 
acompañamento a vítimas de 
violencia: Un ano de rodela

Material de difusión utilizado 
na actividade formativa 
“Detección da violencia de 
xénero”

1º Encontro de voluntariado 
de acompañamento a vítimas 
de violencia:  “Un ano de Rodela”
Domingo 30 de novembro de 2008

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE
E DO BENESTAR
Secretaría Xeral da Igualdade

e
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Modelo de convite utilizado nas 
presentacións do programa 
Eucolaboro

tratamEnto intEGral da ViolEncia dE 

xénEro

>> XORNADA FORMATIVA SOBRE VIOLENCIA DE 

XéNERO PARA OPERADORAS/ES XURíDICAS/OS

>> CONFERENCIA “OS FEMINICIDIOS EN AMéRICA 

LATINA”

>> ACTOS DE PRESENTACIóN NO MARCO DOS 

PROGRAMAS RODELA- EU COLABORO

>> FORMACIóN EN AUTODEFENSA PARA MULLERES. 

teñen o pracer de convidar a vostede ao acto de presentación de: 

Ana Luísa Bouza Santiago, 
Directora xeral do 

Servizo Galego de Igualdade 

Marta Arribas González, 
Concelleira de Igualdade, Xuventude, 

Voluntariado e Termalismo 
do Concello de Ourense 

Lugar: Salón de actos da Confederación 
Empresarial de Ourense 

 Praza das Damas, 1 
Ourense 

Data:  8 de novembro de 2008 
 
Hora:   12:00 h. 

Ana Garza Cortiñas, 
Concelleira de Comercio, Turismo, 

Feiras e Mercado 
do Concello de Ourense 

Ana Luísa Bouza Santiago 
Directora xeral 
do Servizo Galego de Igualdade 

Rosa Cobo Bedía 
Directora do Máster de Xénero e Políticas de 

Igualdade da Universidade da Coruña 

Data:  Luns, 3 de marzo de 2008 Hora:  20:00 Lugar:  Fundación Paideia 
 Plaza María Pita, 17 - A Coruña 

Comprácense en convidala/o á conferencia de 
Norma Reyes Terán 

directora do Instituto de la Mujer de Oaxaca (México) 
sobre 

Os feminicidios en América Latina 

Obradoiros autodefensa no 
marco do progama Donas.

Material de difusión utilizado na 
conferencia Os feminicidios en 
América Latina

Material de difusión utilizado 
na xornada formativa sobre 
violencia de xénero para 
operadoras/es xuridicas/os

anExos
Anexo I : Xornadas
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tratamEnto intEGral da ViolEncia dE xénEro

>> OBRADOIRO RESOLUCIóN DE CONFLITOS 

aPoio ao EmPrEndEmEnto fEminino 

>> I ENCONTRO-MOSTRA EMEGA DE EMPRESARIAS 

E EMPRENDEDORAS DE GALICIA. PRESENTACIóN DA 

EXPOSICIóN “PIONEIRAS”

>> II ENCONTRO-MOSTRA POTENCIANDO A INICIATIVA 

EMPRESARIAL ENTRE AS MULLERES EUROPEAS: 

A EXPERIENCIA DAS EMPRENDEDORAS GALEGAS. 

PRESENTACIóN DA EXPOSICIóN “PIONEIRAS”

Obradoiro resolución de conflitos no 
CEIP Illa de Sarón de Xove.

Material de difusión utilizado no 
I Encontro – mostra Emega de 
empresarias e emprendedoras de 
Galicia

Convite utilizado para a 
exposición Pioneiras da 2ª 
Mostra Emega en Bruxelas.
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caPacitación Para o EmPrEGo

>> TRAINING EN LIDERADO FEMININO

>> FORMACIóN EN INTERNET PARA MULLERES

accEso á información E aos rEcursos 

>> XORNADA SOBRE SAÚDE E MENOPAUSIA

>> XORNADA INFORMATIVA PARA PROFESIONAIS DOS 

CENTROS E PUNTOS DE INFORMACIóN Á MULLER

>> MULLERES E...DEREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

>> MULLERES E...LEI DO DIVORCIO

>> XORNADA INFORMATIVA SOBRE BANCOS DE TEMPO

anExos
Anexo I : Xornadas

Convite utilizado para a conferencia 
sobre dereitos sexuais e reprodutivos

Convite utilizado para a conferencia 
sobre a lei do divorcio

Imaxe corporativa dos bancos de 
tempo do programa Trocatempo do 
SGI do ano 2007.

Ana Luisa Bouza Santiago, 
directora xeral do Servizo Galego de Igualdade, 
 ten o pracer de convidar a vostede a este acto 

Lugar:  Salón de Actos do Instituto Galego da Vivenda e Solo. 
Praza de Europa, s/n. Área Central. 
Santiago de Compostela. 

 

Data: 11 de xullo de 2008. 
 

Hora: 16:30 h. 

lei do divorcio 

FA
ITE

 T
RO

C
A

D
O

R

Rúa O Portelo nº 4. 32660 allariz
tlf: 988 442 210
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accións dE mainstrEaminG 

>> XORNADA FORMATIVA-INFORMATIVA Programas 

de impulso da igualdade  

>> OBRADOIRO LITERATURA

>> ACTO DE PRESENTACIóN DO LIBRO “TRAzOS DE Xé-

NERO DA VIOLENCIA ESCOLAR NO ÁMBITO GALEGO” 

>> MULLERES E...MEDIO RURAL

>> COIDADO DE PERSOAS DEPENDENTES

 teñen o pracer de convidar a vostede a este acto. 

Lugar:  Hotel Carlos 96. 
Avda. de Lugo, 119. 
Melide. 

 
Data: 12 de outubro de 2008.    Hora: 09:30 h. 

medio rural 
Ana Luisa Bouza Santiago, 

D. x. do Servizo Galego de Igualdade 
Mª Socorro Cea Vázquez, 

alcaldesa de Melide 

Convite utilizado na xornada 
mulleres e... medio rural

Curso de coidado de persoas 
dependentes impartido en 
Xinzo de Limia ( Ourense).

Presentación da obra Trazos 
de xénero da violencia 
escolar no ámbito galego, 
Fundación Caixa Galicia.
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cambio dE EstErEotiPos sExistas 

>> CONTACONTOS DA IGUALDADE

>> IX XORNADA GALEGA DE NAIS E PAIS EDUCANDO EN 

IGUALDADE. SUPERVIVENCIA DOMéSTICA: AFECTOS, EMO-

CIóNS E SEXUALIDADE NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA

>> FORO SOBRE O SEXISMO NOS MEDIOS DE 

COMUNICACIóN

>> OBRADOIRO DE CORRESPONSABILIDADE PARA HOMES

anExos
Anexo I : Xornadas

Díptico do programa da IX Xornada 
de pais e nais educando en  igualdade 

Convite utilizado no foro sobre o 
sexismo nos medios de comunicación

Obradoiros de corresponsabilidade 
nos concellos de Burela, Ourense e 
Vilalba.
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cambio dE EstErEotiPos sExistas 

>> OBRADOIRO QUéROTE: QUéROME

>> OBRADOIRO QUéROTE: MOCEAR

>> SUPERVIVENCIA ADOLESCENTE

D
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R
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A cultivar as
relacións ?

sábelo todo sobre..........Vigo, Burela, Ferrol, A Coruña

Santiago, Lugo, Ourense,

Obradoiro en Cabanas de 
Bergantiños

Material de difusión obradoiro 
quérote para a poboación 
xuvenil

Obradoiro quérote Mazaricos
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rEcuPEración da mEmoria histórica das mu-

llErEs (colEcción as lEtras das mullErEs) 

>> ACTOS DE PRESENTACIóN DA PUBLICACIóNS DA 

COLECCIóN AS LETRAS DAS MULLERES

>> RELATORIO “REPENSANDO OS NOSOS OBXECTIVOS”

anExos
Anexo I : Xornadas

Conviete utilizado para o acto de 
presentación

Ana Luísa Bouza Santiago,  
Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade 

 

Ten o pracer de convidar a vostede á presentación do libro 

Sofía Casanova 
EXÓTICAS E ESCRITOS XORNALÍSTICOS 

Data:    Martes, 1 de xullo de 2008 

Hora:    20:30 horas 

Lugar:   Librería Sisargas 
Rúa Curros Enríquez, 9 
A Coruña 

Intervirán: 
Rosario Martínez. Prologuista. 
Olegario Sotelo Blanco. Editor. 

Ana Luísa Bouza Santiago. Directora xeral  
do Servizo Galego de Igualdade. 

Conviete utilizado para o relatorio

Ana Luisa Bouza Santiago, 
directora xeral do Servizo Galego de Igualdade, 

 ten o pracer de convidar a vostede ao relatorio da escritora  
Teresa Moure “Repensando os nosos obxectivos”. 

Lugar:  Biblioteca pública de Lugo. Avda. Ramón Ferreiro, s/n. 
 
Data e hora: 4 de xuño de 2008, as 20:00 horas. 

historia  

Prégase confirme a súa asistencia no teléfono 981 545355 ou no correo electrónico xestion.actividades.sgi@xunta.es 
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Anexos // Anexos II : Publicacións

coeducAcIón 

>> COEDUCACIóN AFECTIVO- EMOCIONAL E SEXUAL: 

Fundamentos para un modelo de intervención en 

educación infantil e primaria.

>> COEDUCACIóN AFECTIVO- EMOCIONAL E SEXUAL

OUTROS TÍTULOS
DA MESMA COLECCIÓN

1. A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de
Galicia.

2. O tratamento penal da violencia contra as mulleres.
Da intensiva aplicación de Principio de Intervención
Mínima á introducción da Perspectiva de Xénero.

3. Profesoras e profesores no sistema universitario galego.
Unha perspectiva de xénero.

Lola Ferreiro Díaz. Do Grupo Lúa Crecente. Doutora en
Medicina e Cirurxía pola Univ. de Santiago de
Compostela. Catedrática de Procesos Sanitarios.
Profesora do P.O.P. de Estudos de Xénero da
Universidade de Vigo. Pertencente á comisión de
docencia e investigación da Asociación Galega de
Planeamento Familiar e Educación Sexual (AGASEX).
Autora e coautora de diversos traballos de investigación,
divulgación e educación para a saúde, entre outros:
Suicidio e saúde mental (Santiago de Compostela.
Sergas, 1992). Adolescentes Galegos. Indicadores de
risco de comportamentos disociais (Santiago de
Compostela. Sergas, 1996). La coeducación, ¿tranver-
sal de transversales? (Vitoria-Gasteiz. Emakunde,
1996). Temas transversais e educación de actitudes…
(Consellarías de Sanidade e de Educación. Santiago de
Compostela. 1ª ed. 2002). Somos quen de construír a
nosa historia (Consellarías de Sanidade e de Educación.
Santiago de Compostela. 1ª ed. 2002). De nais e pais a
fillas e fillos. (Consellarías de Sanidade e de Educación.
Santiago de Compostela. 1ª ed. 2002).

Chus Díaz Anca. Do Grupo Lúa Crecente. Psicóloga
Clínica no Centro de Orientación Familiar Municipal da
Coruña. Pertencente á comisión de docencia e investi-
gación da Asociación Galega de Planeamento Familiar e
Educación Sexual (AGASEX). Autora e coautora de diver-
sos traballos de divulgación e de educación para a
saúde, entre outros: La coeducación, ¿tranversal de
transversales? (Vitoria-Gasteiz. Emakunde, 1996).
Temas transversais e educación de actitudes…
(Consellarías de Sanidade e de Educación. Santiago de
Compostela. 1ª ed. 2002). Somos quen de construír a
nosa historia (Consellarías de Sanidade e de Educación.
Santiago de Compostela. 1ª ed. 2002). De nais e pais a
fillas e fillos. (Consellarías de Sanidade e de Educación.
Santiago de Compostela. 1ª ed. 2002).

Gloria Docampo Corral. Do Grupo Lúa Crecente.
Facultativa Especialista, Psicóloga Clínica do CHU Juan
Canalejo da Coruña, no Centro de Planeamento
Familiar. Autora e coautora de diversos traballos de
divulgación e de educación para a saúde, entre outros:
Temas transversais e educación de actitudes…
(Consellarías de Sanidade e de Educación. Santiago de
Compostela. 1ª ed. 2002). Somos quen de construír a
nosa historia (Consellarías de Sanidade e de Educación.
Santiago de Compostela. 1ª ed. 2002). De nais e pais a
fillas e fillos. (Consellarías de Sanidade e de Educación.
Santiago de Compostela. 1ª ed. 2002).

Mª José Louzao Campos. Do grupo Lúa Crecente.
Traballou como Psicóloga no Centro de Educación
Especial MENELA, entre os anos 1980 e 1986.
Actualmente é  Psicóloga Clínica do CHU Juan Canalejo
da Coruña. Coautora de As Voces de Mármore.
Autismo e Psicoses Infantís en Galicia. Xerais
Universitaria. Edicións Xerais de Galicia. Vigo, 1987.

Coordinadora
Lola Ferreiro Díaz

Autoras
Lola Ferreiro Díaz

Chus Díaz Anca
Gloria Docampo Corral

Mª José Louzao Campos
(Grupo Lúa Crecente)

4
4

9 788445 345528

ISBN 978-84-453-4552-8

Colección Estudos

Coeducación
Afectivo-Emocional e Sexual

Fundamentos para un modelo de
intervención en educación infantil
e primaria
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O Grupo Lúa Crecente formouse no ano 1997, cando a Consellaría de Sanidade tivo a
iniciativa de ofrecer ao profesorado de Educación Secundaria unha guía para abordar os
temas transversais desde unha perspectiva integral de educación das actitudes. Naquel
momento, encargóuselle a Lola Ferreiro a coordinación do proceso de construción da dita
guía, así como das accións necesarias para a súa implementación (adestramento do profe-
sorado e supervisión da dinámica de funcionamento).

Esta iniciativa xa viña precedida dalgúns traballos previos en colaboración co PES
(Promoção e Educação para a Saúde) do Ministério da Saúde de Portugal, en que unha
serie de profesionais galegas levaran ao cabo un proceso de adestramento de técnicas e
técnicos portugueses, tanto no continente coma nas illas Açores… e estes son os prece-
dentes da formación do grupo… Un longo proceso de reflexión e debate ao redor de temas
de saúde e de educación para a saúde, desde a perspectiva do xénero e para unha inter-
vención sobre os elementos afectivo-emocionais que condicionan a construción da saúde…
e tamén da desigualdade e da violencia.

Ao longo de todos estes anos fomos configurando un corpo teórico cada vez máis inte-
gral, coa súa dimensión de xénero máis inzada, que se pode enunciar, a moi grandes tra-
zos, en que o proceso educativo debe contemplar a intervención no ámbito afectivo-emo-
cional e sexual para contribuír a un proceso de maduración das persoas que leve aparella-
da a promoción da autoestima, da liberdade e da responsabilidade, como piares básicos da
saúde e da igualdade entre os xéneros, á súa vez imprescindíbeis para a eliminación da vio-
lencia, e este proceso, para desenvolver en parte na escola, debe comezar nos primeiros
niveis do ensino.

Este documento fornece os fundamentos teóricos para o antedito proceso de interven-
ción, comezando pola panorámica da construción da personalidade e do xénero, das actitu-
des e dos sistemas motivacionais, para continuar despois coa explicación do modelo de
intervención integral e rematar ofrecendo unha serie de indicacións dos recursos máis impor-
tantes para o traballo: a dinámica de grupos e os campos simbólicos.

FONDO SOCIAL
EUROPEO

emocional e sexual 

coeducación afectivo-

al 

fectivo-emocional e sexual 
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Anexos

Anexo II : Publicacións 

anExo ii : Publicacións 

trAtAmento InteGrAL dA 
vIoLencIA de Xénero 

cAPAcItAcIón PArA o emPreGo 

>> ESTATíSTICA VIOLENCIA DE XéNERO 2008

ERO 2008
X NERO 2008

A DE XÉNERO 2
O 2008
DDEE XXXXÉ

NNEEROO 22000
OOOOO 22222220000000088888
NNNENEEERERRRRORROOOOOO 2222222020

DDDEEE XXXXXÉÉNERORO 2

>> CURSOS FORMACIóN PARA MULLERES 2008
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Acceso Á InformAcIón 
e Aos recursos 

>> INFORME DE XESTIóN DE ACTIVIDADES DO SGI 2007 >> DIRECTORIO DE RECURSOS GALEGOS CONTRA A 

VIOLENCIA DE XéNERO

SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE

Informe de Xestión de Actividades 2007

Directorio  5/12/08  07:31  Página 1
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anExos
Anexo II : Publicacións

accións dE mainstrEaminG 

>> A REALIDADE DAS MULLERES 2007

VICEPRESIDENCIA

DA IGUALDADE E DO BENESTAR
Secretaría Xeral da Igualdade S E R V I Z O

GALEGO DE
IGUALDADE

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

s

900 400 273
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AccIóns de mAInstreAmInG 

>> A REALIDADE FISíCO DEPORTIVA DAS MULLERES EN 

GALICIA

>> TRAzOS DE XéNERO DA VIOLENCIA ESCOLAR NO 

ÁMBITO GALEGO

OUTROS TÍTULOS
DA MESMA COLECCIÓN

1. A prostitución feminina na Comunidade Autónoma de
Galicia.

2. O tratamento penal da violencia contra as mulleres.
Da intensiva aplicación de Principio de Intervención
Mínima á introducción da Perspectiva de Xénero.

3. Profesoras e profesores no sistema universitario galego.
Unha perspectiva de xénero.

4. Coeducación Afectivo-Emocional e Sexual.

5. A realidade físico-deportiva das mulleres en Galicia.

Coordinadora
María M. Álvarez Lires

Autores
Pilar Allegue Aguete

Uxío Pérez Rodríguez
Xabier Álvarez Lires

Azucena Arias Correa
Dolores Arias Correa

Alexandre Bermúdez Iglesias
Ana Fuentes Maquieira

Gloria Soneira Veiga

6
6

Colección Estudos

Trazos de xénero da violencia
escolar no ámbito galego
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Nos últimos tempos as noticias sobre violencia nas escolas son tema recorrente nos xornais, nas
radios e nos demais medios de comunicación. Atrás queda a idea de que tal problemática só afec-
ta a países como os Estados Unidos, onde a presenza da policía  na entrada dalgúns colexios e
os detectores de metais son moeda cotiá. 

Existen diversos estudos sobre violencia escolar que mostran que no Estado español e en Galicia
as situacións de abuso e maltrato nas escolas son fenómenos que están a acontecer. Porén, os
datos que se ofrecen neles non permiten delimitar con exactitude a súa dimensión. Ademais, nin-
gunha das investigacións realizadas até o de agora ofrece datos desagregados por sexo nin inclúe
o xénero como categoría de análise.

Tratando de subsanar estas deficiencias e partindo da experiencia do propio equipo de investiga-
ción acerca da violencia escolar en xeral e da violencia escolar de xénero en particular, formulou-
se un conxunto de obxectivos que se tentaron acadar nesta investigación:

• Examinar os diferentes tipos de agresións que se producen nos centros educativos: físicas,
psicolóxicas, sexuais…

• Indagar acerca da posible marca de xénero destas agresións.
• Coñecer a importancia cuantitativa da agresión.
• Pescudar o lugar ou lugares onde acontecen con máis frecuencia.
• Investigar a actitude da vítima diante das agresións.
• Pescudar acerca da existencia de solidariedade ou insolidariedade coas vítimas.
• Estudar os comportamentos e actitudes (do alumnado, familia, profesorado, equipo directivo

etc.), diante da agresión e nos momentos posteriores.

O estudo que se presenta abre a posibilidade de profundar nos devanditos aspectos  e de inves-
tigar polo miúdo outras cuestións como a utilización das TIC  no acoso escolar.

FONDO SOCIAL
EUROPEO

María M. Álvarez Lires é doutora en química e directora
do Centro de Formación e Recursos de Pontevedra.
Profesora de Didáctica das Ciencias Experimentais da
Universidade de Vigo. Ten ampla experiencia en investi-
gación e docencia con perspectiva de xénero. Recibiu
diversos premios por traballos sobre xénero, ciencia e
educación. Autora e coautora de diversas publicacións,
entre as que cabe citar Las científicas y su historia en el
aula. Ed. Síntesis, Madrid, 2003.

Pilar Allegue Aguete é doutora en Filosofía e profesora
de Filosofía do Dereito da Universidade de Vigo. Ten
ampla experiencia en investigación e docencia de xénero.
Publicou diversos artigos como “De las mujeres y de la
división sexual del trabajo”, en El trabajo de la mujer:
Impuestos y subvenciones, Santiago de Compostela,
2004.

Uxío Pérez Rodríguez é licenciado en Psicoloxía e pro-
fesor invitado no Departamento de Didácticas Especiais
da Universidade de Vigo. Participou como investigador en
diversos estudos de xénero. Autor e coautor de diversos
traballos de investigación como Utilización didáctica de la
historia de las ciencias: mujeres en ciencia nuclear.
Bogotá, Ed. Tecne, Episteme y Didaxis, 2006).

Xabier Álvarez Lires e licenciado en Psicología. Ten
ampla experiencia no ámbito municipal nos eidos da edu-
cación, a saúde mental e os servizos sociais. Contratado
I+D+i pola Universidade de Vigo para o desenvolvemento
de proxectos de investigación sobre xénero e poder.

Azucena Arias Correa é mestra de educación primaria e
licenciada en Ciencias da Educación e en Psicoloxía. Foi
asesora técnico-pedagóxica do CEFOCOP de
Pontevedra. Exerce na actualidade como orientadora.
Participou en diversas investigacións con perspectiva de
xénero. Autora e coautora de diversas publicaciónes,
entre elas A igualdade como solución, Xunta de Galicia.
Editado polo Servizo Galego de Igualdade e a ASPG,
2006.

Dolores Arias Correa é mestra de educación primaria e
licenciada en Xeografía e Historia. Desempeñou o cargo
de asesora técnico-pedagóxica do CEFOCOP de
Pontevedra. Participou en diversas investigacións e estu-
dos con perspectiva de xénero. Ten varias publicacións de
carácter didáctico e pedagóxico.

Alexandre Bermúdez Iglesias é psicopedagogo e orien-
tador do IES Mendiño de Redondela. Investiga na
Universidade de Compostela sobre aprendizaxes comuni-
tarias en rede. Desenvolve programas educativos relacio-
nados coa prevención do maltrato entre adolescentes.

Ana Fuentes Maquieira é diplomada en Traballo Social,
experta en axentes de igualdade de oportunidades e
Máster en Xénero, Educación, Políticas de Igualdade e
Liderado. É axente de igualdade no Concello de Caldas
de Reis.

Gloria Soneira Veiga é licenciada en Matemáticas e pro-
fesora de educación secundaria. Ten diversas investiga-
cións e publicacións en educación e xénero. O
CIDE/Ministerio de Educación otorgoulle o III Premio
Nacional de Investigación Educativa en 1992.
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anExos
Anexo II : Publicacións

cAmBIo de estereotIPos seXIstAs 

>> ALFOMBRIñA >> INFORME SOBRE O SEXISMO NA PUBLICIDADE DOS 

MEDIOS DE COMUNICACIóN DE GALICIA
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>> SOFíA CASANOVA. EXóTICAS E ESTUDOS XORNALíSTICOS >> ALEXANDRA KOLLONTAI. AMOR VERMELLO E 

ESCRITOS SOCIAIS E POLíTICOS

cAmBIo de estereotIPos seXIstAs 
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anExos
Anexo II : Publicacións

>> CELIA RIVAS. PIONEIRAS DA COSTA DA MORTE >> AXENDA DA MULLER 2009

recuPerAcIón dA memorIA HIstórIcA dAs muLLeres 
(coLeccIón As LetrAs dAs muLLeres) 
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Anexos // Anexos III : Liñas de subvención 
e Convenios de colaboración
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tratamEnto intEGral da ViolEncia dE xénEro 

>> AXUDAS PERIóDICAS DE APOIO PARA MULLERES 

QUE SOFREN VIOLENCIA DE XéNERO

>> AXUDA ECONóMICA DE PAGAMENTO ÚNICO PARA 

MULLERES VíTIMAS DE VIOLENCIA DE XéNERO

aPoio ao EmPrEndEmEnto fEminino 

>> SUBVENCIONS PARA A CREACIóN DE EMPRESAS 

E A INTEGRACIóN LABORAL DAS MULLERES COMO 

ESTíMULO ÁS MULLERES EMPRENDEDORAS DE GA-

LICIA

>> SUBVENCIóNS PARA O ACCESO ÁS MULLERES Á 

COTITULARIDADE DE EXPLOTACIóNS AGRARIAS

accEso á información E aos rEcursos 

>> SUBVENCIóNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE 

PROGRAMAS  DESTINADOS Á PROMOCIóN DAS MU-

LLERES

caPacitación Para o EmPrEGo

>> AXUDAS E SUBVENCIóNS PARA O ESTíMULO Á 

FORMACIóN DE MULLERES

>> AXUDAS PARA O RETORNO Á FORMACIóN TRAS 

SEREN NAIS

accións dE mainstrEaminG

>> FOMENTO DO USO DAS NTIC  E O TELETRABALLO 

PARA A MELLORA DA CONCILIACIóN DA VIDA LABO-

RAL E FAMILIAR E PEQUENAS EMPRESAS GALEGAS

>> ESTADíAS PARA MULLERES SOAS CON RESPON-

SABILIDADES FAMILIARES NON COMPARTIDAS

>> MÁSTER E EXPERTA EN XéNERO E POLíTICAS DE 

IGUALDADE

>> CONVENIO DE COLABORACIóN CO INSTITUTO DA 

MULLER SOBRE COOPERACIóN EN PROGRAMAS E 

ACTUACIóNS DIRIXIDAS ESPECIFICAMENTE A MU-

LLERES

Anexos

Anexo III : Liñas de subvención e 

Convenios de colaboración 

anExo iii : liñas dE subVEnción E conVEnios dE colaboración 

AneXos III : LIÑAs de suBvencIón e convenIos de coLABorAcIón
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Anexos // Anexos IV : Colaboracións do 
SGI en actividades doutras entidades
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tratamEnto intEGral da ViolEncia dE xénEro 

>> CURSO DE VERÁN DA USC. MULLER, IGUALDADE 

E DEREITO. UNHA LACRA MÁIS: A VIOLENCIA DE 

XéNERO

>> COLABORACIóN ESCOLA GALEGA DE SEGURIDADE 

PÚBLICA

>> COLABORACIóN CONSELLERíA DO MEDIO RURAL

>> COLABORACIóN XORNADA DE TRABALLO NO 

CONCELLO DE A CORUñA

>> MODULO DE POLíTICAS DE IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES CURSOS DE  FORMACIóN SGI.

aPoio ao EmPrEndEmEnto fEminino 

>> FORO SOBRE A NOVA CULTURA EMPRESARIAL

>> I XORNADA EMPRENDEMENTO FEMININO NA 

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Anexos

Anexo IV : Colaboracións do SGI en actividades 

doutras entidades

anExo iV : colaboracións do sGi En actiVidadEs doutras EntidadEs

AneXos Iv : coLABorAcIóns do sGI en ActIvIdAdes doutrAs entIdAdes

Convite electrónico 
utilizado na xornada Nova 

cultura empresarial

Material de difusión 
utilizado par a Xornada de 
emprendemento feminino 

da USC.
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>> XORNADA SOBRE AXUDAS A CREACIóN DE EMPRE-

SAS DA XUNTA DE GALICIA. FUNDACIóN MUJERES

>> III XORNADA EMPRENDEMENTO FEMININO. PADRóN

>> XORNADA EN LUGO SOBRE EMPRENDEMENTO 

FEMININO

accEso á información E aos rEcursos 

>> REVISTA ANDAINA

>> FORMACIóN NO MARCO DA CLAUSURA DA 2ª 

PROMOCIóN DE POLíCIAS 

ESQUERDA
Material de difusión 
utilizado na III Xornada de 
emprendemento feminino 
realizada en Padrón.

DEREITA
Portada da revista 
“Andaina”. 25 aniversario
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accións dE mainstrEaminG

>> CINEFORUM

>> IV FORO LOCAL POLA IGUALDADE E A 

COOPERACIóN.“MULLERES NO TEMPO”

>> GUíA PARA O TRABALHO EDUCATIVO DA AUTO- 

ESTIMA COM GRUPOS DE MULHERES ( PARA 

PROFESIONAIS E TéCNICAS DE SERVIzOS SOCIAS 

DE CABO VERDE)

>> VII ENCONTRO INTERNACIONAL DA MARCHA 

MUNDIAL DAS MULLERES

rEcuPEración da mEmoria histórica das mu-

llErEs (colEcción as lEtras das mullErEs) 

>> HISTORIA DA MULLERES. MULLERES OURENSÁNS 

DOS SéCULOS XIV-XVIII

Imaxe corporativa utilizada 
no material de difusión do 
VII Encontro internacional 

da marcha mundial das 
mulleresi

ESQUERDA
Portada da guía

DEREITA
Portada do libro Historia 

da muller. Mulleres 
ourensás dos séculos 

XIV-XVIII.

Guia para o trabalho
educativo da auto-estima 
com grupos de mulheres
para professionais e técnicas de serviços sociais
Cabo Verde

Marcha con Nos

Vigo, 18 e 19 de outubro de 2008

www.feminismo.info  
marchagaliza@gmail.com

Telf. 986 44 21 94 / 671 695 968

Secretaría Xeral da Igualdade

VICEPRESIDENCIA
DA IGUALDADE E DO BENESTAR

para mudar 
o mundo

Dirección Xeral de Xuventude e
Solidariedade

VICEPRESIDENCIA
DA IGUALDADE E DO BENESTAR

organiza:

colaboran:

Marcha 
Mundial 
das Mulleres

Concellería de Benestar Social,
Educación e Vivenda

Concello de A Guarda (Concellería de Igualdade)
Concello de Allariz

Concello de As Pontes
Concello de Baiona (Concellería de Igualdade)

Concello de Coles (Area de Igualdade e Benestar)
Concello de Gondomar (Concellería de Igualdade)

Concello de Fene
Concello de Ferrol

Concello de Mos (Concellería de Igualdade)
Concello de Mugardos

Concello de Narón
Concello de Nigrán (Concellería de Igualdade)

Concello de O Porriño (Concellería de Igualdade)
Concello de Oleiros
Concello de Poio

Concello de Redondela (Concellería de Igualdade)
Concello de Vigo (Concellería de Educación e 

Concellería de Participación Cidadá)
Entrepueblos Barcelona

Foro • Feira • Marcha
Soberanía Alimentaria

Os próximos 18 e 19 de outubro a Marcha
Mundial das Mulleres, rede feminista inter-
nacional que agrupa a mulleres de máis de
150 países, dará un paso máis na súa loita
contra a pobreza e a violencia. Delegadas
dos cinco continentes acudirán a Vigo  para
celebrar o VII Encontro Internacional, nun-
has xornadas cargadas de reflexión para
seguir construíndo un mundo onde sexan
erradicadas a pobreza e a violencia. Todas
as persoas, mulleres e homes, e colectivos,
que comparten estes dous obxectivos,
teñen un convite para acompañar as mulle-
res vindas dos cinco continentes a dar este
paso na cidade de Vigo.

Celebraremos actividades que defenden o
dereito que teñen os pobos a decidir sobre a
súa alimentación, a súa agricultura e pesca,
sinalando o papel das mulleres como axen-
tes de Soberanía Alimentaria.

Ademais, poderemos compartir coas dele-
gadas da MMM as rúas de Vigo, nunha
manifestación baixo o lema CAMBIAR A
VIDA DAS MULLERES PARA CAMBIAR O
MUNDO, CAMBIAR O MUNDO PARA CAM-
BIAR A VIDA DAS MULLERES

Dirección Xeral de Creación
e Difusión Cultural

CONSELLERÍA DE CULTURA
E DEPORTES

VII  Encontro In ternac iona l
da Marcha Mundial das Mulleres

triptico final  25/9/08  09:05  Página 1

anExos
Anexo IV : Colaboracións do SGI en 

actividades doutras entidades
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Anexos // Anexos V : Organos colegiados 
do SGI
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1.- PlEno do consEllo do sErViZo GalEGo dE 

iGualdadE.

órgano superior do Servizo Galego de Promoción da 

Igualdade do Home e da Muller que ten, entre outras, as 

seguintes funcións: Aprobar o anteproxecto de orzameno 

do organismo, aprobar o plan anual de actividades, 

a memoria de xestión anual e o regulamento de 

funcionamento interno.

XUNTANzAS DO PLENO NO 2008: 2 (30/06/2008 E 

20/10/2008)

2.- comisión asEsora dE PublicidadE non 

sExista

órgano colexiado adscrito ao Serrvizo Galego de 

Promoción da Igualdade do Home e da Muller que 

pretende asesorar e orientar ás entidades, asociacións, 

axentes publicitarios que o requiran, ofrecendo criterios 

alternativos para eliminar o sexismo nas mensaxes 

publicitarias e incorporar accións positivas que coadxuven 

á erradicación de todo tipo de discriminación por razón 

de sexo da persoas.

Por instancia de parte interesada, canaliza as queixas que 

se reciban en relación á publicidade non sexista..

Ö seu ámbito de actuación céntrase na publicidade que 

se difunda mediante soportes publicitarios e os medios 

de comunicación que teñen a súa sede principal nesta 

CCAA.

Nos casos nos que a publicidade sexa de ámbito estatal 

a comisión, unha vez analizado o asunto obxecto de 

protesta, remitirá o asunto para o seu coñecemento ao 

órgano creado a tal efecto polo Instituto da Muller do 

Ministerio de Traballo e Asuntos sociais.

FUNCIóNS:

1.- Atende-las peticións de asesoramento que se 

remitan, facilitando criterios e alternativas co fin 

de evita-lo sexismo da publicidade.

2.- Servir de vía para canalizar e orientar as 

queixas que se reciban coa publicidade sexista, de 

acordo co establecido na lei xeral de publicidade.

3.- Calquera outra función que, no marco das 

súas competencias, se lle atribúa por algunha 

disposición xeral ou regulamentaria.

XUNTANzAS NO 2008: 2 (28/07/2008 E 12/12/2008)

Anexos

Anexo V : Organos colegiados do SGI

anExo V : orGanos colEGiados do sGi

AneXo v: orGAnos coLeGIAdos do sGI
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Anexos // Anexos VI : Programas



439sErViZo GalEGo dE iGualdadE informe de xestión de actividades 2008

tratamEnto intEGral da ViolEncia dE xénEro 

>> PROGRAMA CLARA

>> PROGRAMA RODELA 

>> VOLUNTARIADO DE ACOMPAñAMENTO A MULLE-

RES VíTIMAS DE VIOLENCIA 

Anexos

Anexo VI : Programas

anExo Vi : ProGramas

AneXo vI : ProGrAmAs

Pe de páxina: Imaxe 
corporativa do programa 
Clara

Imaxe corporativa do 
programa Rodela

Diptico do programa Eu 
colaboro
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aPoio ao EmPrEndEmEnto fEminino 

>> PROGRAMA EMEGA

caPacitación Para o EmPrEGo

>> PROGRAMA AVANzA

accións dE mainstrEaminG

>> PROGRAMA MULLER NATURALMENTE

Material de difusión do programa 
Emega

Páxina web do Programa Avanza do 
Ministerio de Industria, Turismo e 
Comercio.

Fotografía utilizada na actividade 
formativa
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cambio dE EstErEotiPos sExistas 

>> CAMPAñA PARA O FOMENTO DA PUBLICIDADE 

NON SEXISTA

>> TEATRO

rEcuPEración da mEmoria histórica das mu-

llErEs (colEcción as lEtras das mullErEs) 

>> EXPOSICIóN “PIONEIRAS”

Cartelería utilizada para a obra día 
tras día, a vida de Rosa.

Material utilizado para a 
campaña do fomento da 
publicidade non sexista

Convite utilizado para a 
exposición Pioneiras do II 
Encontro Emega en Bruxelas.
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SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE
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