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7. unha das autoras citadas, Pilar Sinués de Mar-
co, tiña como nome de nacenza “María del Pilar 
Sinués y Navarro”. Que significado cres que tiña, 
nos séculos XIX e XX, o feito de a esposa adoptar 
o apelido do marido e ser convertida en “señora de 
Marco”? ¿Está vivo aínda ese costume na nosa ou 
noutras sociedades?

8. Fai un esquema dos trazos característicos do 
“anxo do fogar”. Como debía ser a vida dunha mu-
ller que respondese a esa condición?

9. Considera os textos complementarios de autoras 
da época que se inclúen e indica os aspectos deles 
que seguen vivos na nosa sociedade, á hora de en-
tender o relacionamento entre homes e mulleres.

10. Explica en que consistía a ideoloxía da domes-
ticidade e relaciónaa coa concepción da familia na 
España do S. XIX.

11. Cales eran as figuras que asumía a identidade 
feminina para a ideoloxía da domesticidade?

12. Baseándote nos textos fornecidos, escribe unha 
carta a unha muller do século XIX, tratando de lle 
abrir os ollos sobre a súa situación e criticando a 
ideoloxía en que se basea a súa reclusión no fogar. 
Ten presente que se trata dun texto argumentativo.

13. Á luz da secuencia e dos textos complementa-
rios, redacta un texto breve en que expoñas o teu 
proxecto vital e o lugar que nel teñen os homes ou as 
mulleres con que quererías partillar a túa vida. Que 
esperas deles ou delas e que pensas ofrecerlles?

Desenvolvendo e 
construíndo

secuencia 4

secuencia 24

secuencia 17
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Que é o Ateneo de Madrid? Quen se reunía nel?

Quen era Giner de los Ríos? Procura información sobre o seu papel e o da corrente 
que representaba (o krausismo) na historia da cultura e a educación feminina.

Cales eran as formas en que se realizaba a identidade feminina no
século XIX en España?

En que consistía a “ ideoloxía da domesticidade ”?

Cal era a xustificación última do confinamento da muller no espazo privado?

Cal era o sentido da vida dunha muller, segundo a ideoloxía dominante
no S. XIX?

Es capaz de describir algunha presenza actual desa ideoloxía na nosa
vida cotiá?

Avaliación

Actividades complementarias
para a secuencia 13ª 13ª

a
cOnd

esa

rebe
lde
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bloque 2: a escaleira desigual

secuencias

textos de traballo e/ou apoio

orientacións para o profesorado

bibliografía para o profesorado

actividades para o alumnado
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Núcleo conceptual:

A educación da muller no S: XIX e os obstáculos á súa emancipación no 
acceso ao mundo do traballo e á plenitude do seus dereitos sociais.

Secuencias de referencia: 

Obxectivos pedagóxicos:

Facer o alumnado consciente da “invisibilidade” que sofren as mulleres.

Coñecer a situación da educación da muller na fin do S. XIX.

Coñecer a posición das mulleres no traballo e no mercado de traballo, contra 
a fin do S. XIX.

Comprender o fundamental lugar da educación no proceso de emancipación 
das mulleres.

Desenvolver o alumnado unha actitude reflexiva e crítica a respecto das dife-
rentes situacións de desigualdade que se producen na nosa sociedade.

Contidos:

A educación das mulleres no século XIX.

O traballo feminino no século XIX.

A educación, porta da emancipación.

A “escaleira desigual” e o “teito invisíbel”.

Criterio de avaliación:

Os e as discentes son capaces de analizaren historicamente a vinculación en-
tre a educación e a emancipación das mulleres, comprendendo a necesidade 
da formación, para se situaren no mercado laboral, e a subsistencia do “teito 
invisíbel” como obstáculo para a emancipación plena das mulleres.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

bloque 2: a escaleira desigual

  5ª 42ª

63ª 75ª

8ª 48ª

70ª 76ª 79ª

15ª

54ª 71ª 78ª 82ª

21ª 23ª25ª40ª
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SECUENCIA 25

ATENEO DE MADRID. BIBLIOTECA. INT/DÍA

Emilia está sentada nunha mesa da Biblioteca, onde xa 
hai varios libros espallados, a estudar nun volume 
aberto. Chega Arturo.

ARTURO
Dona Emilia, temos que marchar.

Emilia levanta a vista e di, contrariada:

EMILIA
Xa?

Arturo asente. Emilia érguese con pesar. Apaña os 
libros e vaillos entregando a Arturo, xuntamente cos 
outros, conforme progresa a secuencia. Arturo iraos 
depositando nunha estante.

EMILIA
Non é unha inxustiza que eu non poida 
vir estudar a esta biblioteca 
espléndida?

ARTURO
Claro que é.

EMILIA
Ao final, parece que o único que 
importa é que son unha muller... e, 
polo tanto, calquera mérito que teña 
carece de importancia.

secuencias

25ª
a
cOn

des
a

rte
bel

de
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ARTURO 
Non é doado obter o recoñecemento, 
calquera que sexa o sexo. 

EMILIA 
Pero sendo muller non é doado nin 
aspirar a el. Como se unha muller non 
puidese ser a mellor en algo. 

ARTURO 
E vostede non se resigna a iso. 

EMILIA 
E por que había facelo? Por que a 
ambición que nun home é meritoria 
nunha muller é defecto, cando non 
vicio? 

ARTURO 
A min non ten que convencerme, pero, 
por desgraza, a maioría das mulleres 
de mérito renuncian a amosalo. 

EMILIA 
E por que resignarse? Por que darse 
por derrotado sen iniciar a batalla? 

ARTURO 
Porque doe menos. Porque as derrotas 
esnaquizan o espírito. 

EMILIA 
O que esnaquiza o espírito é a 
rendición, non a derrota.

Arturo sorrí, admirado perante a actitude de Emilia

ARTURO 
Vostede non pensa renderse...

EMILIA 
Nunca. (Ri) Así que vaia aconsellando
aos seus amigos do Ateneo que abran as 
súas portas ás mulleres. Porque eu vou 
entrar aínda que teña que tirar esas 
portas a patadas. 
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Arturo olla para ela, divertido. 

 EMILIA (CONT)
Falo en sentido puramente metafórico.
(Ri) 

ARTURO 
Pois eu imaxínoa dando patadas á porta 
do Ateneo con moito vigor. 

EMILIA 
Que cadro tan comprometido…! (Ri) Algún 
día iso ha cambiar. Pero mentres non 
cambia, xa que non me podo xuntar cos 
señores intelectuais no Ateneo, vouno 
facer na miña casa. Calquera luns 
deste mes están invitados. Conto con 
vostede? 

ARTURO 
Será unha honra. 


