
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E PREVENCIÓN DA
VIOLENCIA DE XÉNERO DO CEIP MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI DE

LAVACOLLA

Outubro de 2021

Actividade subvencionada pola Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia

As vindeiras semanas, do 4  ó 19 de Outubro, desenvolverase na escola un Ciclo de actividades de 
igualdade, afectivo-sexual, violencia de xénero, cousificación, micromachismos, estereotipos e 
protección da información. A actividade está  subvencionada pola Secretaría Xeral da Igualdade da
Xunta de Galicia. 

Este programa está pensado para que participemos a totalidade da comunidade escolar: crías, 
mestras e familias. Haberá talleres, xogos e charlas case tódolos días para cada grupo. Deixamos 
aquí abaixo o programa.

ACTIVIDADES INFANTIL

SESIÓN 1

Contacontos: O bo trato. Arturo y Clementina. Duración aproximada 1 hora. Traballarase a 
prevención da violencia mediante o uso de contos que axuden a identificar situacións de violencia 
e para exemplificar como debe ser un trato, adecuado e respectuoso entre persoas.

SESIÓN 2:

Obradoiro-Minixogos pola Igualdade: As profesións e a corresponsabilidade (2h aprox) Con este 
obradoiro mediante o uso de diversos xogos clasicos abordaremos contidos e conceptos 
relacionados coa igualdade, a diversidade e o bo trato. Os xogos implicarán a utilización de items 
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sobre estereotipos, mitos, sexismo, discriminación,...cun contido adaptado á idade dos e das 
destinatarios. 

Nas dúas actividades realizarase unha sesión para un dos tres grupos de Infantil do Centro. 

ACTIVIDADES PRIMARIA

SESIÓN 1: 

Obradoiro: Multixogos Reunidos pola Igualdade (2h aprox) Mediante o uso de diversos xogos 
clásicos abordaremos a igualdade, a diversidade, o bo trato e a corresponsabilidade. Xogos: 
Verdadeiro ou falso? Mitos sobre estereotipos de xénero Preguntas rápidas Mímica Memoria O 
dado das tarefas do foga Realizarase unha sesión para cada fun dos 6 grupos de Primaria do 
centro. 

SESIÓN 2: 

Obradoiro: O Telexornal igualitario(2h aprox). Para 6º de Primaria Faranse reportaxes dos 
obradoiros que se están a realizar no centro que culminarán coa gravación dun telexornal con 
novas libres de machismo e polo tanto aprenderán a utilizar a perspectiva de xénero. Ademais 
coñecerán o funcionamento das ferramentas, tarefas (gravación, edición, produción...) da 
elaboración dun telexornal e de pezas audiovisuais. 

Documental teatral: Que é quen?(2,5h aprox.) Para 4º e 5º de Primaria Repasaremos a historia de 
diferentes mulleres galegas da historia mediante a gravación dun documental no que o alumnado 
representará a cada unha destas mulleres. O obxectivo é evidenciar a desigualdade das mulleres a 
través da súa ocultación ao longo da historia nos diversos ámbitos da sociedade. Tamén permite 
achegar ao alumnado á utilización das ferramentas tecnolóxicas e de como se usan para a 
elaboración de pezas audiovisuais.

Obradoiro: Publicistas pola igualdade (2h aprox). Para 1º, 2º e 3º de Primaria Visibilización dos 
micromachismos mediante o uso da publicidade. Neste obradoiro comezaremos cunha análise da 
publicidade á que teñen acceso as nenas e nenos e dos estereotipos que nela se reproducen. 
Posteriormente serán parte activa na creación de nova publicidade libre de sexismo mediante 
fotos e vídeos. 

ACTIVIDADES MESTRAS

Taller: A miña mirada (2h aprox). Fronte á mirada paliativa que se aplica normalmente na 
educación para a igualdade (intervención cando xa hai un problema patente de desigualdade) 
búscase neste obradoiro a mirada preventiva. Para iso, analizaranse prácticas exitosas de 
introdución da temática
de xénero nas aulas, reflexionarase sobre contidos e metodoloxías para educar en valores e a súa 
repercusión no eido da igualdade, profundarase na adaptación de conceptos e ideas ás diferentes 

ANPA Landras do CEIP Mestre Rodríguez Xixirei de Lavacolla Páxina  2 de 4



idades da rapazada e haberá un achegamento ás prácticas diarias do profesorado, fundamental en 
tanto que referentes para a rapazada- e á súa análise a través das lentes violetas.

ACTIVIDADES FAMILIAS

Sesión 1: Cómo son os rapaces e rapazas ao longo do seu crecemento?
- Coñecer os rasgos principais que definen á rapaza e a pre-adolescentes.
- Entender os cambios que están experimentando: funcionamento biolóxico, sentimentos, 
emocións, formas de relacionarse cos demais.
Duración: 45 minutos.

Sesión 2: Cómo actuar coa rapazada 
- Ofrecer estratexias para afrontar o crecemento: xestión de emocións, autoconcepto, autoestima, 
responsabilidade, liberdade e xuízo crítico.
Duración: 1 hora

Sesión 3: Comunicación Non Violenta
- Ofrecer as habilidades e ferramentas para mellorar a comunicación.
Duración: 45 minutos.

CALENDARIO

LUNS 4/10 
9:15-11:15- Documental Teatral: quen é quen? (1ºPrimaria) 
11:30-13:30- Documental Teatral: quen é quen? (3ºPrimaria) 

MARTES 5/10 
9:30-10:30- Contacontos (Infantil A) 
10:45-11:45- Contacontos (Infantil B) 
12:00-13:00- Contacontos (Infaltil C) 

MÉRCORES 6/10 
9:15-11:15- Multixogos (2º Primaria) 
11:30-13:30- Multixogos (4º Primaria) 

XOVES 7/10 
9:15-11:15- Multixogos (5º Primaria) 
11:30-13:30- Multixogos (6º Primaria) 

VENRES 8/10 
9:15-11:15- Multixogos (1º Primaria) 
11:30-13:30- Multixogos (3º Primaria)
17:00-17:45- Sesión online 1 (Familias) (enviarase o enlace para a conexión)
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MÉRCORES 13/10 
9:30-11:00 Publicistas pola Igualdade (2º Primaria) 
11.30-13:00 Publicistas pola Igualdade (4º Primaria) 

XOVES 14/10 
9:30-10:30- Minixogos Infantil A 
11:00-12:00 Minixogos Infantil B 
12:30-13:30- Minixogos Infaltil C 
17:00-18:00- Sesión online 2 (Familias) (enviarase o enlace para a conexión)

VENRES 15/10 
9:15-10:45- Publicistas pola Igualdade (5º Primaria) 
11:00-13:30- Telexornal pola Igualdade (6º Primaria) 

LUNES 18/10
16:30-18:30- Taller a miña mirada (Mestrado)

MARTES 19/10
12:00-12:45- Sesión online 3 (Familias) (enviarase o enlace para a conexión)

PONENTES  E COLABORADORES

As actividades estarán executadas e dirixidas principalmente por Andrea Sieiro (psicóloga G-6088),
en colaboración con Abraham Herrero e Teixeira Paz (técnicos de igualdade), e por Aventeira 
(Cooperativa de educación e lecer).

Tamén colaborarán na organización das Actividades: Fundación Abrente, Club deportivo Enki, 
Imaxon, Fundación Meniños e Axencia Galega de Noticias.

A actividade está subvencionada pola Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia.

En Lavacolla, Santiago de Compostela, a  02 de Outubro de 2021

Anpa Landras do CEIP Mestre Rodríguez Xixirei
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