


QUE É                 ?

Unha campaña nos centros de ensino para traballar a educación

en igualdade e programas para a prevención da violencia de

xénero en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bacharelato

Formación Profesional e Educación Especial.



PARA QUE?

Difundir e fomentar entre 

a infancia, a adolescencia 

e a mocidade escolarizada 

en centros de ensino

composteláns os valores 

positivos da igualdade

entre mulleres e homes e a 

prevención da violencia de 

xénero.

Fomentar a educación en 

igualdade desde as idades

máis temperás desde a 

perspectiva do 

recoñecemento das 

diversidades.



CON QUEN?



COMO?

Abordaxe sistémica e integral de concienciación e sensibilización da
comunidade educativa asumindo como premisas básicas a coeducación e
a aprendizaxe transversal.

ENFOQUE 

SISTÉMICO
COEDUCACIÓN

APRENDIZAXE E 

SENSIBILIZACIÓN 

TRANSVERSAL 

INTEGRACIÓN 

DAS TIC 

OBXECTIVO 

“VIOLENCIA 0” 

NAS AULAS E NA 

SOCIEDADE 

SOCIEDADE 

IGUALITARIA 



ONDE?

Centros educativos de Santiago de Compostela, tanto públicos como

privados.

OFERTA EDUCATIVA Nº DE CENTROS

EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA 29

EDUCACIÓN SECUNDARIA 21

BACHARELATO 19

FORMACIÓN PROFESIONAL 21

EDUCACIÓN ESPECIAL 4



CANDO?



PARA QUEN?

❑ Educación infantil: último nivel do 2º ciclo. 

❑ Educación primaria: 4º e 6º de primaria.

❑ Educación secundaria: 2º e 4º da ESO.

❑ Bacharelato: 1º e 2º

❑ Formación profesional: 2º curso de ciclo medio e 1º de ciclo superior.

❑ Educación especial: un centro de educación especial en cada curso académico



EDUCACIÓN 

INFANTIL

Uso non sexista 

de xogos e 

xoguetes

Responsabilidade 
compartida no 

fogar

Deporte 
igualitario

CON QUE? (I)
Accións formativas para o alumnado

PRIMARIA “A min gústame o rosa!” -
Socialización de xénero

“Falemos de amor” - Violencias 
machistas

Des-conectarse da violencia: 
previndo a violencia no novo 

contexto dixital
SECUNDARIA

Falemos de 
masculinidades, falemos 

de igualdade



CON QUE? (II)
Accións masivas

A TRAVÉS 

DO USO 

DAS TICS

A TRAVÉS DO USO DAS TIC

EN 
SECUNDARIA, 
BACHARELATO 

E FP

Concurso de vídeos ou 

imaxes pola igualdade

Xogos dixitais



CON QUE? (III)

Accións para o profesorado
Accións conxuntas 

familias/profesorado/alumnado

Colaboración de 
persoas expertas 

e/ou testemuñas de 
asociacións de 

mulleres/asociacións 
feministas de 
Compostela 

Guía dixital de 
recursos didácticos 

para a igualdade

Charlas (in)formativas 
sobre a guía dixital

Lendo pola 
igualdade

Puntos de encontro: 
“a miña filla/alumna 

sofre violencia?”



Moitas grazas!


