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FUNDAMENTACIÓN/XUSTIFICACIÓN

Os procesos de socialización que teñen lugar  dende a  nosa infancia,  a  través de 
diferentes axentes sociais como a familia, a escola, os medios de comunicación, etc, 
modelan a nosa identidade. Neste proceso de socialización interiorízanse actitudes, 
apréndense diferentes roles, constrúense atribucións de xénero sobre as persoas, e 
as diferenzas que se marcan sobre os dous sexos convértense, a maioría das veces, 
en desigualdade. Isto é o denominado sexismo.

O sistema educativo actual ten un papel fundamental  nos procesos socialización a 
través  das  relacións  entre  o  alumnado,  a  interacción  profesorado-alumnado,  os 
materiais educativos e o currículo oculto1. 

O  programa  de  intervención  educativa  en  materia  de  igualdade  nos  centros 
educativos, que aquí se presenta, naceu no curso pasado co fin de formar criticamente 
ao alumnado de secundaria para medrar, desenvolverse e relacionarse plenamente 
sen prexuízos sexistas; na práctica tamén se dirixiu a alumnado do último ciclo da 
educación primaria nalgunha das comarcas de intervención. 

Da  avaliación  da  intervención  do  curso  2008-2009  concluímos  a  necesidade  de 
ampliar  a  oferta  de  formación  e  sensibilización  en  igualdade  de  xénero  a  toda  a 
comunidade  educativa,  pais,  nais,  alumnado  e  profesorado,  a  través  dos  centros, 
favorecendo así unha intervención educativa integral. 

A nosa finalidade é favorecer que toda a comunidade escolar incorpore a perspectiva 
de xénero nas súas prácticas diarias, partindo da premisa de que os centros escolares 
constitúen  un  espazo  idóneo  para  facer  efectivo  o  principio  de  igualdade  entre 
mulleres e homes  ao confluir nel unha diversidade de axentes socializadores chave 
para a erradicación do sexismo, como son as familias, os grupos de iguais e o sistema 
educativo como tal, con especial atención ás linguaxes en que este se expresa. 

Fundamentación lexislativa:

Partindo do recoñecemento da educación como unha das estratexias básicas para 
acadar a igualdade real entre homes e mulleres, as políticas públicas están a avanzar 
na  transformación  e  promoción  dun  sistema educativo  baseado  na  aprendizaxe  e 
desenvolvemento dunha serie de habilidades, capacidades e valores que permitan ao 
alumnado,  independentemente  do  seu  sexo,  enfrontarse  a  unha  sociedade  en 
continuo cambio, co fin de posibilitar a súa propia integración e participación presentes 
e futuras en todos os espazos da sociedade como individuos libres e coas mesmas 
oportunidades. 

A educación é un dereito,  tal  e  como figura na Declaración Universal  de Dereitos 
Humanos  das  Nacións  Unidas  (1948),  e  no  artigo  27  da  vixente  Constitución 
Española, e debe ser garantida polos poderes públicos, quen ademais deben asegurar 
que este dereito poida ser exercido sen discriminacións. Este principio básico figura 
recollido de forma inequívoca nas distintas leis que afectan directa ou indirectamente 
ao ámbito educativo, coas que se pretende sentar as bases para impulsar a igualdade 

1 Forman parte do currículo oculto: a organización escolar,  a estrutura xerárquica e modelos de xénero 
existentes entre o persoal do centro educativo, as expectativas, valores e crenzas do profesorado en 
relación  ao  xénero,  as  mensaxes  recollidas  no  material  didáctico,  a  distribución  e  uso  dos  espazos 
escolares,  as persoas que se invitan a charlas,  colaboracións,  o xénero das persoas que ocupan os 
cargos...
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como un dos principios transversais da transformación do sistema educativo, e entre 
as que cómpre citar as seguintes: 

- Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da 
violencia de xénero. 

Con esta Lei preténdese dotar aos poderes públicos e á sociedade galega dun 
instrumento acaído para prever, tratar e erradicar a violencia de xénero e, ao fin, 
conseguir  unha  verdadeira  realización  do  principio  de  igualdade,  establecendo 
como piar básico da acción administrativa as medidas de prevención.  Entre as 
medidas no ámbito educativo podemos destacar o fomento de actitudes, valores e 
capacidades  que  contribúan  a  un  pleno  desenvolvemento  en  igualdade;  a 
escolarización  inmediata  das  nenas  e  dos  nenos  que  se  vexan  afectados  por 
cambios de centro derivados de situacións de violencia de xénero; a edición e 
adaptación  de  materiais  didácticos  que  transmitan  valores  de  respecto  e 
igualdade,  de  xeito  que  se  favoreza  a  prevención  de  actitudes  e  situacións 
violentas;  a  inclusión  nos  Plans  de  acción  tutorial  de  apartados  específicos 
destinados a potenciar modificacións nos modelos masculino e feminino, así como 
unha orientación de estudos baseada nas aptitudes e capacidades das persoas e 
non nos estereotipos sexistas;  e a incorporación da perspectiva de xénero nos 
contidos,  procedementos,  actitudes  e  valores  que  conforman  o  currículo  e  na 
elaboración e desenvolvemento dos proxectos educativos. 

- Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e 
homes 

A maior novidade desta Lei radica na prevención de condutas discriminatorias e no 
deseño de políticas activas para facer efectivo o principio de igualdade, partindo do 
principio  de  transversalidade.  Na  política  educativa  búscase  facer  explícito  o 
principio de igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes como 
fin da educación, así como establecer unha serie de actuacións que contribúan á 
recepción desa directriz tanto no ensino medio como no superior,  entre as que 
podemos  destacar  a  atención  especial  nos  currículos  e  en  todas  as  etapas 
educativas ao principio de igualdade entre mulleres e homes; a eliminación e o 
rexeitamento dos comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan 
discriminación entre mulleres e homes, con especial consideración a isto nos libros 
de texto e materiais educativos; a integración do estudio e aplicación do principio 
de igualdade nos cursos e programas para a formación inicial e permanente do 
profesorado,  a  promoción  da  presenza  equilibrada  de  mulleres  e  homes  nos 
órganos de control e de goberno dos centros docentes; a cooperación co resto das 
Administracións educativas para o desenvolvemento de proxectos e programas 
dirixidos a fomentar o coñecemento e a difusión, entre as persoas da comunidade 
educativa, dos principios de coeducación e de igualdade efectiva entre mulleres e 
homes; e o establecemento de medidas educativas destinadas ao recoñecemento 
e ensino do papel das mulleres na Historia. 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. 

Esta  Lei  constitúe  un  avance  para  acadar  un  modelo  educativo  baseado  na 
igualdade entre nenas e nenos, incorporando o concepto de coeducación en todos 
os  niveis  educativos.  Entre  os  fins  da  educación  resáltanse  o  pleno 
desenvolvemento da personalidade e das capacidades afectivas do alumnado, a 
formación  no  respecto  dos  dereitos  e  liberdades  fundamentais  e  da  igualdade 
efectiva  de  oportunidades  entre  homes  e  mulleres,  o  recoñecemento  da 
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diversidade afectivo-sexual, así como a valoración crítica das desigualdades, que 
permita superar os comportamentos sexistas, nunha cuádrupla vertente: 

1) Discentes: deberán cursar a materia de educación para a cidadanía e os 
dereitos humanos nun dos tres primeiros cursos do ensino secundario,  que 
prestará especial atención á igualdade entre homes e mulleres. 

2)  Docentes:  os  programas  de  formación  permanente  incluirán  formación 
específica en materia de igualdade. 

3) Inspección educativa: entre as súas funcións está velar polo cumprimento e 
aplicación dos principios e valores destinados a fomentar a igualdade real entre 
homes e mulleres.

4)  Centros  educativos:  os  que  desenvolvan  o  principio  de  coeducación  en 
todas as etapas serán obxecto de atención preferente e prioritaria na aplicación 
das previsións recollidas nesta Lei. 

- Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral 
contra a Violencia de Xénero 

Esta Lei pretende proporcionar unha resposta global á violencia que se exerce 
sobre as mulleres, articulando un conxunto integral de medidas de sensibilización, 
prevención,  detección  e  intervención.  No  ámbito  educativo  especifícanse  as 
obrigas do sistema para a transmisión de valores de respecto á dignidade das 
mulleres e á igualdade entre homes e mulleres, tanto na Educación Primaria como 
na Secundaria,  resaltando a contribución ao desenvolvemento no alumnado da 
súa capacidade para adquirir habilidades na resolución pacífica de conflitos. Na 
Educación  Secundaria  inclúese  a  educación  sobre  a  igualdade entre  homes e 
mulleres e contra a violencia de xénero como contido curricular, incorporando en 
todos os Consellos Escolares un novo membro que impulse medidas educativas a 
favor da igualdade e contra a violencia sobre a muller, entre elas, a da utilización 
de materiais didácticos sen estereotipos sexistas ou discriminatorios que fomenten 
o igual valor de homes e mulleres. 

- Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes 

Esta Lei contempla a necesidade de eliminar as discriminacións e prexuízos de 
xénero  así  como  a  aplicación  da  transversalidade,  integrando  a  dimensión  da 
igualdade de oportunidades na elaboración,  na execución e no seguimento de 
todas  as  políticas  e  accións  desenvolvidas  pola  Xunta  de  Galicia.  En  materia 
educativa presta especial atención á adaptación do currículo regulador do sistema 
educativo conforme a determinadas especificacións a prol da igualdade, incluíndo 
nos programas de formación do profesorado como materia específica a igualdade 
e  a  violencia  de  xénero,  e  proclamando  a  inadmisión  de  calquera  forma  de 
sexismo nos centros docentes, debendo explicitarse nos regulamentos docentes 
dos mesmos, as medidas de corrección ou sanción de comportamentos sexistas. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN

A intervención  educativa  que se pretende  desenvolver  nos  centros  de  ensino ven 
marcada por tres principios básicos de actuación: 

Visibilidade: Por un lado, é necesario facer visibles as diferencias que existen  nos 
centros educativos entre as nenas e os nenos,  para facilitar  o recoñecemento das 
desigualdades e discriminacións que producen. Por outro lado, cumpre facer visibles 
ás mulleres: a súa  contribución ao desenvolvemento das sociedades, valorando o 
traballo que tradicionalmente realizan; facendo uso non discriminatorio da linguaxe; 
reflexionando sobre  a  inxustiza  dos  privilexios  nunha  sociedade democrática  e  da 
pervivencia de papeis sociais discriminatorios en función do sexo.

Transversalidade:  O principio de igualdade entre mulleres e homes ten que estar 
presente no conxunto de accións e políticas desenvoltas nos centros educativos. Este 
enfoque  transversal  implica  a  inclusión  da  perspectiva  de  xénero  na  elaboración, 
desenvolvemento  e  seguimento  de  todas  as  actuacións  que  afecten,  directa  ou 
indirectamente, á comunidade educativa: profesorado, alumnado e nais e pais. 

Integral: As medidas e actuacións educativas diríxense ao conxunto da comunidade 
escolar, porque educar en igualdade entre mulleres e homes require unha intervención 
tanto sobre as mulleres como sobre os homes, así como sobre os diferentes axentes 
de  socialización  aos  que  podemos  chegar  a  través  dos  centros  educativos,  para 
corrixir así os desaxustes producidos por cambios desiguais nos papeis tradicionais, 
conciliar intereses e crear relacións de xénero máis igualitarias2

OBXECTIVOS XERAIS

 Sensibilizar á comunidade educativa, alumnado, profesorado e familias, sobre 
a  importancia  da  coeducación  e  o  traballo  na  prevención  da  violencia  de 
xénero. 

 Potenciar  a  incorporación  da  perspectiva  de  xénero  como  metodoloxía  de 
traballo que impregne todas as intervencións educativas,  tanto dentro como 
fora do centro escolar (familia, grupos de iguais...). 

 Ofrecer ao alumnado, ao profesorado e as familias as ferramentas necesarias 
para potenciar actitudes críticas fronte ás diferenzas de xénero. 

2 Texto recollido do “I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación”. Junta de Andalucia. 2007.
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ACTIVIDADES 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA NOS CENTROS EDUCATIVOS EN 
MATERIA DE IGUALDADE

ACTIVIDADES

ALUMNADO

6º PRIMARIA 
ou 3º CICLO 

DE 
PRIMARIA

Programa de intervención educativa en materia de igualdade  
(8 sesións)

2º ESO Programa Relacións e Comunicación en Igualdade (6  
sesións)

PROFESORADO

TITORAS/ES: 
6º PRIMARIA 
3º CICLO DE 
PRIMARIA

2º ESO

Reunións de seguimento trimestral dos Programas

TODOS OS 
CURSOS

Programa de Formación do profesorado para unha práctica  
docente coeducativa (6 sesións)

Grupos de traballo de formación en centros (CEFORE)

NAIS E PAIS TODOS OS 
CURSOS

Na casa, igualmente. Programa para educar a fillas e fillos  
sen prexuízos.
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN MATERIA DE IGUALDADE NOS 
CENTROS EDUCATIVOS

DIRIXIDO A Nº SESIÓNS CALENDARIO CONTIDOS: BLOQUES TEMÁTICOS

6º PRIMARIA ou 
3º CICLO DE 
PRIMARIA

8 SESIÓNS
1 

sesión/mes/clase 

OUTUBRO 
MAIO

1: Identidade de xénero. Socialización 
diferencial. 
2: Promoción de relacións igualitarias e 
prevención da violencia de xénero.
3: Corresponsabilidade na vida-
supervivencia no fogar.
4: A Historia non contada das mulleres.

PROGRAMA RELACIÓNS E COMUNICACIÓN EN IGUALDADE 

DIRIXIDO A Nº SESIÓNS CALENDARIO CONTIDOS: BLOQUES TEMÁTICOS

2º ESO ou 1º 
CICLO DE 

SECUNDARIA

6 SESIÓNS
2 

sesión/mes/clase

1 
TRIMESTRE

1: A comunicación. Habilidades de 
comunicación como parte do proceso de 
resolución de conflitos.
2: A expresión de sentimentos e emocións e 
a xestión da violencia.
3: Relacións igualitarias e de apoio mútuo.

REUNIÓNS DE SEGUIMENTO TRIMESTRAL DOS PROGRAMAS

DIRIXIDO A Nº REUNIÓNS CALENDARIO

PROFESORADO
3

1 reunión/trimestre OUTUBRO  MAIO

PROGRAMA DE FORMACIÓN DO PROFESORADO PARA UNHA PRÁCTICA DOCENTE 
COEDUCATIVA

DIRIXIDO A Nº CURSOS CALENDARIO CONTIDOS: BLOQUES TEMÁTICOS

PROFESORADO
1/CENTRO

OU 1/CONCELLO

CURSO 
ESCOLAR 
20092010

1: Introdución a Coeducación e a Igualdade 
de xénero. 
2: Aprendendo a detectar a desigualdade de 
xénero no noso centro educativo.
3: Estratexias de intervención, ferramentas 
e recursos didácticos para desenvolver 
unha práctica coeducativa.

GRUPOS DE TRABALLO DE FORMACIÓN EN CENTROS (CEFORE)

DIRIXIDO A Nº CURSOS CALENDARIO

PROFESORADO
1/CENTRO

OU 1/CONCELLO CURSO ESCOLAR 20092010

NA CASA, IGUALMENTE. PROGRAMA PARA EDUCAR A FILLAS E FILLOS SEN 
PREXUIZOS

DIRIXIDO A  Nº SESIÓNS CALENDARIO CONTIDOS

NAIS E PAIS 3 OUTUBRO 
MAIO

1: Socialización e educación en igualdade.
2: Responsabilidades no fogar para a 
autonomía persoal.
3: As relacións entre nenas e nenos e a 
prevención da violencia de xénero. 
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PERSOAS DESTINATARIAS

Esta proposta educativa vai dirixida a toda a comunidade educativa, concretamente, 
ao alumnado de 6º de Primaria  ou 3º ciclo de Primaria e 2º ESO (ou 1º ciclo da ESO), 
rapazas e rapaces de idades comprendidas entre os 10 e os 16 anos, así como a todo 
o profesorado e as nais e os pais (ver cronograma anterior).

 

METODOLOXÍA

O deseño desta intervención educativa en materia de igualdade parte dos resultados 
recollidos  da  avaliación  do  programa  implementado  no  curso  anterior  e  dunha 
planificación común e homoxénea para todos os centros educativos das comarcas nas 
que traballan os equipos comarcais de igualdade (As Pontes,  Carballo,  Carballiño, 
Gondomar,  Monforte  e  O  Porriño),  pero  adecuada  á  situación  de  cada  centro, 
respondendo, así ás necesidades específicas.

A metodoloxía de intervención deste programa debe ser entendida como:

• Unha  metodoloxía  vivencial-práctica  sustentada  en  situacións  reais  ou 
simuladas  que  lles  permita  ás  persoas  participantes  darlles  sentido  e 
significado ás actividades propostas.

• Unha  metodoloxía  que  favoreza  procesos  de  estruturación  da  información 
obtida  para  asegurar  un  posterior  manexo  e  optimización  da  devandita 
información.

Para  iso combínanse  actividades  con  diferentes  formatos:  mistúranse  actividades 
individuais,  para  favorecer  procesos  de  reflexión  individual  e  de  auto-análise  con 
actividades grupais, que permiten tarefas de pescuda e análise en equipos de traballo 
(pequenos grupos) ou en gran grupo (a totalidade das persoas). 

Esta combinación de formatos ten como finalidade favorecer unha mellor interacción e 
unha máis  intensa  intervención desde a  perspectiva  de xénero  ao ter  en  conta  a 
experiencia discriminatoria das mulleres, ao fomentar unha participación igualitaria e 
ao intentar frear o pulo da visión androcéntrica aínda asentada no ámbito escolar, nos 
seus rexistros e nas súas prácticas diarias.

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

Enténdemos a avaliación como un compoñente imprescindible dentro do proceso de 
ensinanza-aprendizaxe que ten como finalidade a recollida de información, reflexión, 
análise, toma de decisións e reaxuste da práctica educativa para a súa mellora, onde 
están  implicadas  todas  as  persoas  que  participaron  no  desenvolvemento  deste 
programa.

Os  efectos  do  seu  desenvolvemento  só  se  poderán  constatar  coa  aplicación  dun 
proceso  rigoroso  de  seguimento  e  avaliación.  Neste  sentido,  avaliar  un  programa 
destas características supón non só, valorar a idoneidade das intervencións realizadas 
e o alcance destas en termos cuantitativos senón tamén á profundidade dos seus 
efectos a nivel cualitativo.

Se facemos referencia a avaliación en canto ao momento no que se realiza,  está 
previsto desenvolver unha:
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Avaliación Puntual: ao remate de cada dinámica realizarase dunha avaliación oral na 
que  as  persoas  participantes  analicen,  reflexionen  e  expresen  os  sentimentos, 
actitudes as súas opinións cara a mesma. 

Avaliación  Continua:  durante  a  realización  das  actividades.  Permitiranos  valorar  o 
proceso de aprendizaxe das persoas participantes, coñecer o grado en que se van 
logrando os obxectivos previstos e detectar dificultades e as súas posibles causas. 
Deste modo, poderase modificar sobre a marcha todo aquelo que non se axuste ás 
metas previstas.

Avaliación Final: ao finalizar o programa realizarase unha avaliación final, por escrito 
coa finalidade de recoller todas as contribucións que fagan as persoas participantes 
sobre o programa. 

Entre  os  instrumentos  de  medición  e  técnicas  de  recollida  de  información 
empregaremos:

 a observación sistemática en situacións naturais ou en actividades deseñadas 
para este fin. 

 preguntas durante o desenvolvemento das actividades.
 análise dos traballos individuais e grupais.
 as actividades de discusión e os debate.
 as actividades  de  autoavaliación  que  desenvolvan  no  alumnado a  reflexión 

sobre a súa propia aprendizaxe.
 cuestionarios de avaliación.

En resumo, trátase dunha avaliación entendida como un exercicio de responsabilidade 
individual e tamén colectiva, que implica un proceso de reflexión e análise sobre as 
actuacións que se van desenvolvendo e sobre o resultado das mesmas. Pero, tamén 
dunha  avaliación  que  estimule  a  participación  de  todas  e  todos  cantos  estean 
implicadas/os no desenvolvemento do programa no impulso de procesos de mellora 
continua.  Deste  modo,  debe  constituir  en  si  mesma  un  proceso  de  formación  e 
desencadear  novos procesos formativos que faciliten  a comprensión das prácticas 
levadas a cabo e a valoración dos seus efectos.

TRANSFERENCIA DE BOAS PRÁCTICAS

Como  fase  final  da  nosa  intervención  é  necesario  recoller  e  difundir  os  logros 
conseguidos polo programa e posteriormente transferir a toda a comunidade educativa 
as boas prácticas3 xurdidas da nosa intervención para que poidan integrar a temática 
da  igualdade  dentro  e  fora  das  aulas,  ofrecendo  á  comunidade  escolar  criterios, 
metodoloxías e ferramentas que lles posibilite  unha reflexión xeneralizada sobre as 
prácticas educativas e as necesidades actuais na educación en igualdade e a súa 
implementación.

3 Por  boas prácticas entendemos toda experiencia  con principios  de  intervención,  obxectivos,  procedementos ou 
pautas axeitadas e  aconsellables,  que aporta  resultados positivos,  demostrando a súa eficacia  e utilidade nunha 
temática e nun contexto concreto.
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ANEXOS

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN MATERIA DE IGUALDADE. 
3º CICLO DE PRIMARIA

Bloque 1: Identidade de xénero. A socialización diferencial.

 Obxectivos específicos: 
 Coñecer  e  comprender  conceptos  básicos  como:  sexo-xénero, 

identidade de xénero, roles e estereotipos de xénero. 
 Recoñecer e incorporar claves sobre a percepción social estereotipada 

de mulleres e homes. 
 Analizar a construción social da identidade de xénero. 
 Analizar os roles e estereotipos de xénero e como condicionan as nosas 

decisións. 
 Coñecer  e  analizar  dunha  forma  crítica  o  modelo  de  socialización 

diferenciada transmitida a través de axentes sociais como a familia, a 
escola, os medios de comunicación e a publicidad. 

 Contidos conceptuais: 
 Distinción entre sexo e xénero. 
 O sistema sexo-xénero: consecuencias deste sistema nas nosas vidas. 

 Diferenzas no comportamento en función dos roles de xénero. 
 Os estereotipos de xénero. 
 A socialización diferenciada: 

 Familias. 
 Centros educativos. 
 Medios de comunicación e publicidade. 
 Grupo de Iguais. 

 Contidos procedimentais: 
 Análise  crítico  da  xerarquización  de  xénero  na  construción  da 

identidade da persoa. 
 Exploración dos roles de xénero en diferentes situacións. 
 Análise dos prexuízos e estereotipos de xénero. 

 Contidos actitudinais: 
 Adquisición de actitudes e comportamentos non sexistas. 
 Fomentar actitude crítica, analítica cara á discriminación de xénero. 
 Interese por participar e facerse entender polo gran grupo. 
 Cooperación nas actividades grupais. 
 Valorar e recoñecer outros modelos de masculinidade. 
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Bloque 2:Promoción de relacións igualitarias e prevención da violencia

 Obxectivos específicos: 
 Crear  un  espazo  de  reflexión  onde  o  alumnado  poida  expresar  os 

conflitos  de  convivencia,  promovendo  condutas  afirmativas  non 
violentas  e  acordando  estratexias  conxuntas  para  la  resolución  de 
conflitos. 

 Analizar  e  reflexionar  sobre  a  violencia  entre  iguais  favorecendo  a 
adquisición de habilidades para afrontar os conflitos. 

 Contidos conceptuais: 
 As relacións interpersoais. Relacións entre mulleres e homes. 

 Violencia de xénero 
 Modelos  de  relación  social  e  de  comunicación:  habilidades  sociais, 

asertividade, empatía, e educación emocional e afectiva. Análise crítica 
de xénero. 

 Técnicas de resolución de conflitos. 

 Contidos procedimentais:
 Análise crítico das relacións estereotipadas entre homes e mulleres.
 Identificación de sentimentos e pensamentos estereotipados en base ó 

xénero.
 Exploración  doutros  modelos  de  comportamento  nas  relacións 

humanas.

 Contidos actitudinais: 
 Expresar sentimentos, emocións e desexos e opinións con liberdade.
 Aceptar as diferencias de pensamento e opinións con respecto.
 Valorar outros modelos de masculinidade.
 Respecto  á  quenda  de  palabra  e  ás  intervención  e  ideas  das/os 

compañeiras/os. 
 Aceptación dos acordos tomados. 
 Cooperación nas actividades grupais. 

Bloque 3: Corresponsabilidade na vida supervivencia no fogar.

 Obxectivos específicos: 
 Favorecer o coñecemento da teoría sexo-xénero e a súa repercusión na 

construción da identidade feminina e masculina. 
 Promover  a  reflexión  e  o  debate  sobre  os  estereotipos  e  roles  de 

xénero.  Comprender  a  contradición  entre  os  aspectos  biolóxicos 
relativos  á  muller  e  o  home  e  os  roles/papeis sociais  e  familiares 
estereotipados que se nos impoñen a unhas e a outros. 

 Analizar criticamente as diferenzas en función do sexo: na asignación 
de  tarefas  e  responsabilidades  na familia,  na  comunidade  escolar  e 
noutras instancias. 

 Favorecer un cambio de actitudes e comportamentos con respecto á 
asunción da corresponsabilidade familiar a través da súa valoración. 
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 Contidos conceptuais: 
 A división sexual do traballo: traballo produtivo vs. reprodutivo. 
 Uso diferencial dos tempos e espazos. 
 O espazo do ámbito doméstico. 
 Modelo de corresponsabilidade. 

 Contidos procedimentais:
 Identificación das tarefas precisas para ao bo desenvolvemento na vida 

doméstica.
 Análise crítica do reparto das tarefas.
 Experimentación da xornada de traballo doméstica.

 Contidos actitudinais: 
 Valoración do traballo doméstico. 
 Apreciación dos aspectos relevantes e significativos da vida cotiá. 
 Valoración  dos  saberes  femininos  na  cobertura  das  necesidades 

individuais 
 Actitude  participativa  e  responsábel  na  distribución  das  tarefas 

domésticas 
 Respecto e comprensión cara as experiencias, opinións e vivencias das 

compañeiras e compañeiros. 

Bloque 4: A Historia non contada das mulleres

 Obxectivos específicos: 
 Dar a coñecer o papel histórico do movimento feminista como axente 

democratizador. 
 Analizar criticamente a historia dende a perspectiva de xénero. 
 Visualizar ás mulleres ao longo da historia. 

 Contidos conceptuais: 

 O androcentrismo na historia 
 A historia non contada das mulleres 
 O movemento feminista 

 Contidos procedimentais:
 Investigación do entorno para a identificación de mulleres significativas.
 Identificación  do  papel  das  mulleres  en  momentos  relevantes  da 

historia.

 Contidos actitudinais:

 Cooperar nas investigacións do entorno propostas.
 Recoñecer   os   logros   das   mulleres   e   as   súas   dificultades   para 

conseguilos.
 Valoración dos movementos de mulleres  para os avances presentes.
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