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INTRODUCIÓN:

A Asociación Avoar, co apoio da ANPA Irmáns Insua, elaboramos esta pequena recollida de 
material educativo para prestar o noso apoio ó traballo comezado a elaborar coa cativada do CRA 
de Rianxo no proxecto Coidarmos. Esta é a primeira entrega dun material que enfocamos partillar 
en tres bloques: estereotipos e diversidade de xénero, emocionalidade e coidados e universalización 
dos coidados.
Os obradoiros temporais coma o noso serven para por temas importantes enriba da mesa, e se lle 
cadra para acender algunha chisca, mais sabemos que o traballo real educativo pola igualdade e 
contra as violencias acontece nas aulas día a día, da man do profesorado que comparte os seus 
valores coas crianzas.
A nosa vontade é polo tanto presentar algunhas ideas que son coherentes co traballo que faremos 
neste proxecto para darlle continuidade na aula día a día. Tamén para fomentar esta continuidade, 
mostrámonos en disposición de afondar nos temas que poidan ser de interese para algunha persoa 
do profesorado e tamén para adaptalo á realidade concreta dalgunha aula.

Como apunte, gustaríanos resaltar que as actividades propostas se poden incorporar dentro das 
rutinas das aulas, e aconsellamos que non se enfoquen de forma monográfica soamente algún días, 
se non que, de ter interese, se engadan de forma pequena pero constante, de maneira que as crianzas 
naturalicen o tratamento da temática da diversidade e do cuestionamento dos roles de xénero, lonxe 
de velo como algo anecdótico que tratan de forma intensiva pero en poucas ocasións.
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ESTEREOTIPOS DE XÉNERO

Actividade: Coñecéndome

Falar da propia realidade e intereses das crianzas son unha boa provocación para por enriba da 
mesa as temáticas dos estereotipos, as discriminacións e as súas razóns

Obxectivos:

• Favorecer o coñecemento das distintas partes do corpo

• Propiciar a observación das calidades e características propias das demais

• Propiciar a expresión da linguaxe verbal e da expresión plástica.

• Fomentar o coñecemento da imaxe e do esquema corporal.

• Facilitar o recoñecemento das diferencias entre nenas e nenos.

Desenvolvemento:

Sentadas/os en grupo, a docente propón o debate coa seguinte pregunta. Pensades que todas e todos 

somos diferentes ou iguais? E se fomenta a reflexión adaptada a súa idade.

A continuación popor un xogo de movemento, para identificar as partes do corpo e recoñecelas 

como propias:

• Que levanten a man todas as persoas que teñan o pelo loiro

• Que se poñan en pé todas as persoas que teñn os ollos claros

• Que rasquen a orella todas as persoas que teñan pene

• Que levnten un codo todas as persoas que teñan vulva

• Que levanten un pé todas as persoas que teñan nariz

• Que den unha volta todas as persoas que leven algo vermello

• Que den un aplauso todas as persoas que teñan mans

*Chaves para ó profesorado

Móstranse unha serie de preguntas orientativas para traballalas co grupo. O máis relevante aquí é 

ver as incoherencias nas que poidan caer para ver de desfacelas. Moitas veces dirán, porque teñen 

aprendido, que todo o mundo pode xogar con todo, mais logo non o mesmo con respecto á 

vestimenta.
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• Poden nenos e nenas facer as mesmas cousas?

• Poden unha nena e un neno billar?

• Poden un neno e unha nena xogar o fútbol?

• Poden un neno e unha nena xogar con bonecas?

• Poden unha nena e un neno xogas ás cociñas?

• Se unha nena ten o pelo corto, é un neno ou uha nena?

• Se un neno vístese con saia, é un neno ou unha nena?

• Se un neno xoga con bonecas, é un neno ou unha nena?

• Podemos xogar cos mesmos xoguetes?

Actividade: Desmontando contos

Como sabemos de sobra, o contos son fontes fundamentais de transmisión de valores, e de  
socialización das crianzas. Se ben ten moito valor mostrar contos diferentes para ofrecer outras  

posibilidades de socialización e valores igualitarios, tamén é relevante axudar ás crianzas a  
aprender a ver con ollo crítico os contos que atopan en todas partes. 

Obxectivo:
 
Promover actitudes críticas cada os roles e estereotipos de xénero tradicionais que se difunden nos 
contos.

Descrición:

Escolle algúns libros de contos tradicionais e tapa os títulos. Teñen que ser contos moi coñecidos 
pola cativada.
Pregunta á cativada polo título deses libros, e proponlles que fagan cambios nel para cambialo de 
xénero, por exemplo “o cincento” ou “Brancaneves e as sete ananiñas”.
Agora vai pedindo ás crianzas que vaian contando o conto, e observa se este vai cambiando por 
razóns do xénero das súas protagonistas.
Reflexiona coas crianzas sobre por que o conto ten que cambiar, se lles parece ben, etc...

Material: Os Bolechas pola igualdade:

Engadimos dous arquivos que probablemente a comunidade educativa xa coñece, unha unidade 
didáctica e un caderno de actividades dos coñecidos personaxes Bolechas sobre o tratamento da 
igualdade. Este material pode ser interesante se a cativada xa está familiarizada cas personaxes, de 
maneira que o tema pode resultarlle motivador.
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Este material trata tamén o tema da emocionalidade e da prevención da violencia, mais non dunha 
maneira tan acertada como o dos estereotipos de xénero, polo cal o recomendamos para isto 
primeiro.

Hai que ter en conta que a maioría das actividades requiren xa un nivel académico alto, e que polo 
tanto poucas delas se poden axustar a infantil.
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ROLES FEMININOS OBRIGADOS E VETADOS

Actividade: Fíxate ben+as tarefas

É complicado, dado o mundo que as crianzas coñecen nestas etapas, tratar a ampla e complexa  
realidade das inxustizas sociais ás que están sometidas ás mulleres. Haberemos de partir dende  

aquelo que poden ver con facilidade, que son as tarefas cotiás de coidados e do fogar e o seu 
reparto.

Obxectivo:

Coñecer e visibilizar as labores e tarefas do fogar

Familiarizarse cos roles de coidado e mantemento do fogar

Fomentar a participación dos nenos e as nenas en tarefas domésticas

Descrición “fíxate ben”:

Ensinamos os seguintes versos de forma rítmica a nenos e nenas e escenificar as accións.

Fíxate ben, fíxate máis
Mira como me coloco o mandilón

Fíxate ben, volve a mirar
Mira como a louza hei de lavar

Fíxate ben, fíxate outra vez
Mira que agora hei de varrer

Fíxate ben, mira de novo
Mira como deixo o noso solo

Fíxate ben, fíxate mellor
Mira como paso o ferro co vapor

Fíxate ben, mira agora e despois
Imos ó parque a xogar e correr

Descrición “as tarefas”:

Explicaremos ó alumnado cales son e en que consisten as tarefas domésticas e preguntarémoslles 
cales son as tarefas que fan as persoas da familia na súa casa.

Vanse enumerando tarefas e anotando no encerado, e cada crianza comprometerase a facer algo..

Logo cada crianza debuxará escenas que representen as tarefas e que farán na casa

Actividade: Identificar algo inxusto

O recoñecemento, cos propios ollos, ouvidos e emocións, é necesario para comezar a pensar no 
que implica a xustiza e a inxustiza. Nos primeiros momentos a cativada recoñecerá a inxustiza con  

7



cousas que non lle gustan, fará falta por enriba da mesa varios exemplos para comezar a entender  
o que significa de verdade, co paso do tempo.

Esta actividade é recomendable para cando xa se teñan elaborado outras e se teña presentado o  
que é ou pode ser a inxustiza

Obxectivo:

Traballar na consciencia das crianzas sobre os seus propios dereitos e ver de maneira crítica os 
estereotipos de xénero

Descrición:

Na asemblea da case, pregúntase se hai algo inxusto que vexan en algún ámbito, no recreo, na 
aula... é importante estar receptivas ó que poidan dicir e poder guialo, posto que poden comezar por 
algo que non parece importante, pero logo coa nosa guía desembocar en algo importante.

Algunhas preguntas de axuda son “hai algo que non estea ben? Algo que vos gustaría cambiar?”

Unha vez atopada a “chisca” que acende o tema, é importante a guía. Cando teñamos algo que pode 
cambiarse (por exemplo, “cando xogan a fútbol ocupan todo o patio” ou “non me deixan xogar ás 
cociñas”) represéntase en papel nun círculo, e asegurámonos de que o vexa toda a asemblea. 

A partir de aí preguntamos que cousas se poderían facer para cambialo, e pídese ás crianzas 
(especialmente a quen tivo a idea) que a debuxen para pegala arredor do círculo.

Material:  Mulleres históricas

Este material que compartimos consiste en figuras para colorear de mulleres relevantes na 
historia.

Estes reclamos para colorear poden utilizarse para contar a historia destas persoas, tanto respecto  
a que aportaron como tamén respecto a como eran. Dende logo, non enfocamos a contar todas 
estas historias á cativada, pero dependendo da docente, unha persoaxe ou outra pode considerarse 
máis apropiada para o seu grupo e para partillar un conto ou relato sobre esta, mentres as 
crianzas as colorean. Poden servir para falar de referentes positivos, crear personaxes, etc... E 
sobre todo para focalizar na súa diversidade.

ENVIAMOS O CADERNO NO OUTRO ARQUIVO ADXUNTO.

• Hipatia de Alexandría. https://gl.wikipedia.org/wiki/Hipatia

• Beatriz Galindo. https://gl.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Galindo

• Jeanne Baret. https://gl.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Baret

• Sophie germain. https://gl.wikipedia.org/wiki/Sophie_Germain

• Mary anning. https://gl.wikipedia.org/wiki/Mary_Anning

• Ada lovelace. https://gl.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace

• Emilia Pardo Bazán. https://gl.wikipedia.org/wiki/Emilia_Pardo_Baz%C3%A1n
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• Henrietta Leavitt. https://gl.wikipedia.org/wiki/Henrietta_Swan_Leavitt

• Hedy Lamarr. https://gl.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr

• Margarita Salas. https://gl.wikipedia.org/wiki/Margarita_Salas

• María Vallet-Regí. https://gl.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Vallet_Reg%C3%AD

• Sally Ride. https://gl.wikipedia.org/wiki/Sally_Ride
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SOBRE AS POSIBILIDADES DE ELIXIR

Actividade: a pegada dixital

Para moitas educadoras e psicólogas da educación, a singularidade de cada persoa é a  
característica definitoria da especie humana. A continua invención e emerxencia do que somos  
mentres nos relacionamos coas demais. Valorar a singularidade vai ligado a valorarnos a nós  

mesmas e ás outras.

Obxectivo:

Fomentar nas crianzas a consciencia sobre a súa propia singularidade, o feito de que son únicas, 
como maneira de valor propio e das outras.
Emitir recoñecemento ás crianzas sobre as súas características positivas e únicas.

Descrición:

Nunha cartolina, con pintura de dedos ou con tinta, cada crianza marca a súa pegada dixital.
Explícaselle á cativada que cada persoa é igual, que non hai ningunha repetida, igual que as súas 
pegadas, son todas diferentes.
Para comparalas, se non é posible que as crianzas intercambien as súas cartolinas, a docente sacará 
fotos de todas as pegadas que proxectará ampliadas ou ben ensinará en cada grupo de convivencia.
Unha vez feito isto, explícaselles que da mesma maneira que cada unha delas é singular, as outras 
tamén, e que iso é o que fai que poidan ser como son.
A continuación pídeselles que debuxen cousas que debuxen cousas que consideren que son 
especiais nelas, polo menos unha pero poden ser máis.
É posible que algunhas crianzas necesiten axuda para ver isto, polo cal o profesorado pode axudar 
facendo propostas, utilizando o seu coñecemento da crianza para honestamente suxerirlle calidades 
ou elementos a debuxar.
É importante agora non xulgar, aínda que non esteamos de acordo co debuxo (porque creamos que é 
algo que ten todo o mundo, porque non nos parece positivo... etc), o importante agora é que a 
crianza aprenda a mirarse, de ser necesario volveremos outro día sobre o tema.
As obras poden servir para decorar a clase ou gardarse para futuras actividades.

Actividade: Visitas de persoas singulares

Moitas persoas ata o de agora desafiaron as obrigas e estereotipos de xénero, atrevéndose a vivir á  
súa maneira e abrindo paso para a liberdade de moitas outras persoas. Achegar as súas historias á  

cativada, á maneira de personaxes do conto da realidade que é a historia, pode servir para  
mostrar as posibilidades de saír dos moldes

Obxectivo:

Mostrar ás crianzas persoas referentes diversas, que mostren a posibilidade da exploración e lles 
aporten seguridade na súa propia busca.

Descrición:

10



A esencia desta actividade radica en contar breves historias vitais que poidan ser de interese para a 
cativada sobre persoas que desafiaron os roles de xénero en diferentes ámbitos. 
Poden ser históricos (Maria Pita, David Bowie, Federico García Lorca...) ou fantásticos (Pipi 
langstrüm, Mafalda...)
É importante marcar aquelo que fixeron que foi diferente, así como contar os episodios máis 
importantes da súa vida en forma de conto.

Necesitarase unha foto ou debuxo da personaxe, sendo positivos máis elementos visuais sobre 
acontecementos ou outras que axuden ó conto.
Para axudar a crear ambiente, é conveniente crear un elemento a través do cal a personaxe nos 
visita: unha fiestra, un escenario...

A visita pode ser semanal, mensual... require de certa documentación e preparación, coa cal Avoar 
estaría disposta a axudar. 
Non achegamos lista nun inicio, posto que neste caso é relevante que cada docente se base naquelas 
personaxes que lle considere relevantes, pero si reiteramos a disposición a preparar conxuntamente 
o material.

Material: O Mundo Raro de Mermel

Este é un Material creado por Comisións Obreiras-Ensinanza que trata as temáticas de igualdade e 
diversidade dunha maneira moi acertada e transversal, falando das persoas e dos seus corpos con 
naturalidade.

É importante este tratamento transversal, dado que os estereotipos e as discriminacións 
interrelaciónanse entre si: as obrigacións e prexuízos de xénero mestúranse coas obrigacións e 
prexuízos por razóns de capacidades, etnia, orientación sexual... por iso material como este 
axúdanos a ver coa cativada a inclusión como un dereito transversal, sen separar as diferentes 
reivindicacións en liñas paralelas que se despreocupan as unhas das outras.

Cabe facer unha pequena advertencia, que é que en algúns momentos esta obra xustifica a 
diversidade como riqueza. Este é un error común, en parte porque en moitas ocasións efectivamente 
implica riqueza e en parte porque é moi sinxelo de explicar á cativada. Sen embargo, esta 
perspectiva de ver a diversidade como riqueza é perigosa, porque agocha os posibles elementos 
problemáticos da diversidade e ademais abre a porta a que se a diversidade deixa de “aportar”, esta 
xa non é xustificada. É importante polo tanto entender e transmitir que:
A diversidade non é unha cuestión de riqueza, se non de dereito. 
As persoas temos dereito a exercer a nosa singularidade e maneira de vivir mentres non sexa dano 
para outras, signifique un aporte ou non.

Atoparedes tres arquivos: o conto, a guía didáctica e os debuxos das personaxes.
Neste material trátanse moitos  mais temas, dende os coidados ata a prevención de violencias. 
Para o tema que nos incumbe agora mesmo son relevantes o bloque 1 e 2 

Material audiovisual:
Cola de sirena: https://educaciotransformadora.com/2020/05/13/cua-de-sirena-un-corto-que-rompe-
el-binarismo-de-genero/
It takes all kinds: https://vimeo.com/32875752
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