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1. PROPOSTA DE UNIDADE DIDÁCTICA: “TRANSFORMA UNHA CANCIÓN SEXISTA NUNHA 

CANCIÓN ALTERNATIVA QUE FOMENTE A IGUALDADE DE XÉNERO” 

A presente proposta de unidade didáctica formaría parte da materia “Obradoiro de instrumentos musicais” que 
se imparte en 1º da ESO no IES Agra de Raíces. 

Xorde a raíz da participación no grupo de traballo que pertence ao proxecto: “PFPP Iguála-T”, proxecto que 
pretende desenvolver accións que interveñan no fomento da coeducación, promoción da igualdade de 
oportunidades entre mulleres e homes, prevención e tratamento da violencia de xénero, promoción do respecto 
pola diversidade afectivo-sexual, prevención e tratamento da LGBTIfobia e outras medidas semellantes.  

Consiste na escolma dunha canción cunha letra que discrimina por razóns de xénero, no seo duns grupos 
creados no grupo-clase, para chegar á súa transformación nunha canción que fomente a igualdade de xénero. 

1. OBXECTIVO XERAL 

Contribuír á construción dunha sociedade libre de discriminación por razóns de xénero. 

2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

- Facilitar que o alumnado adolescente descubra nos seus comportamentos cotiáns o reflexo da desigualdade de 
xénero que impregna a nosa sociedade. 

- Xerar un espazo de reflexión persoal e colectiva sobre as razóns destes comportamentos sexistas e sobre a 
necesidade de crecer na autonomía persoal. 

- Fomentar a conciencia crítica destas/es adolescentes no dereito á igualdade desde a diferenza. 

- Xerar compromisos persoais e colectivos destas mozas e mozos coa loita pola erradicación da discriminación 
por xénero. 

- Gravar unha canción orixinalmente sexista e transformar dita canción nunha que defenda a igualdade de 
xénero. 

3. CONTIDOS 

 Conceptuais: 

- Sistema sexo-xénero. 

- Desigualdade entre homes e mulleres: causas e consecuencias. 

- Discriminación por razóns de xénero. 

- Modelo de muller autónoma e independente. 

 Procedementais: 

- Construción colectiva de ideas, argumentos e coñecementos. 

- Analizar e valorar de forma crítica as fontes utilizadas. 

- Extraer conclusións e compromisos en canto ás cuestións tratadas. 
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- Comunicar ideas, sentimentos e aprendizaxes mediante o uso de técnicas expresivas e artísticas. 

- Organización grupal para un traballo común. 

 Actitudinais: 

- Rexeitamento das discriminacións provocadas polo sistema sexo-xénero. 

- Detectar e ser críticas/os fronte á manifestación de prexuízos sexistas no comportamento cotiá: neste caso, no 
seo das cancións nos diferentes xéneros musicais. 

- Respecto por un/ha mesmo/a e polos demais. 

- Cooperación. 

- Escoita activa. 

- Toma de decisións negociadas e non sexistas. 

- Valorar o traballo grupal. 

- Acción, compromiso e reivindicación como elemento de transformación persoal, grupal e social. 

4. CADRO RESUME DA UNIDADE DIDÁCTICA 

SESIÓNS RESUME CONTIDO RESPONSABLE TEMPO 

PREVIA Actividades encamiñadas na expresión das ideas previas por 
parte do alumnado e para comezar, a partir delas, o debate 
sobre o sistema sexo-xénero. 

Profesorado 50 
minutos 

BLOQUE 1 

 

Sesión 1: 

“Escollamos 
unha canción”. 

Actividade enfocada cara a busca e escolma de cancións 
sexistas dentro de calquera xénero musical.  Os Xéneros 
clásicos: Música clásica, jazz, soul, blues.   

Os xéneros en español: Flamenco, salsa, reggaeton, tango.  

Os estilos máis populares: Pop, house, rock, punk.  

Ou ben, outros estilos musicais: Metal,  country,  funk, 
disco,  techno, rap e  hip  hop,  Ska e Reggae. 

Profesorado 50 
minutos 

Sesión 2:  

“Creación 
inicial dunha 
letra 
alternativa” 

Comezamos a elaboración nos grupos creados da letra 
alternativa de cada canción reflexionando sobre as relacións 
de dominación-submisión presentes nas cancións por mor da 
visualización dos vídeo-clips xa que o sexismo na música 
opera tanto a nivel visual onde as mulleres representadas son 
caracterizadas como obxectos de usar e tirar ou 
intercambiables como a nivel da composición cunha violencia 
sexista agochada detrás dun ritmo atractivo. 

Profesorado 50 
minutos 

BLOQUE 2 

 

Sesión 1: Continuamos a elaboración  da letra alternativa da canción Profesorado 50 
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“Elabora unha 
letra 
alternativa” 

escollida en cada un dos grupos fomentando que o alumnado 
lle dea a volta ás situacións reflexionadas na sesión anterior e 
así estableza unhas relacións de xénero positivas.  

minutos 

Sesión 2: 

“Gravación 
conxunta da 
canción” 

Gravación das cancións. Profesorado 50 
minutos 

 

5. DESENVOLVEMENTO DA UNIDADE DIDÁCTICA 

5. 1. SESIÓN PREVIA 

5.1.1. OBXECTIVOS 

- Detectar as ideas previas e as actitudes das que parte o alumnado fronte a discriminación por xénero. 

- Comezar o debate sobre as diferenzas entre sexo e xénero e as consecuencias dos condicionamentos por 
xénero no seo dos diferentes xéneros musicais. 

  5.1.2. DESENVOLVEMENTO 

- Comezamos preguntando ao alumnado en que consiste, segundo elas/eles a discriminación de xénero. 

- Analizamos a letra dunha canción de xénero “pop” de David Guetta: “Hey Mama” e outras cancións que 
fomentan a desigualdade: 

https://www.elplural.com/fuera-de-foco/el-pop-tambien-es-machista-aqui-unos-ejemplos_205380102 

- Logo, enfocamos a reflexión sobre a discriminación de xénero no medio musical: o alumnado elabora 
individualmente unha lista de cancións que considera que fomenta dita discriminación e que expresan por 
medio da letra estes comportamentos sexistas. 

- Facemos unha posta en común das aportacións de cada un/unha. 

 5.2. BLOQUE 1: SESIÓN 1 

  5.2.1. OBXECTIVOS 

- Crear unha situación no que o alumnado descubra como no medio musical hai cancións que reflicten o 
machismo que impregna a nosa sociedade. 

- Continuar o debate sobre as diferenzas entre sexo e xénero e as consecuencias dos condicionamentos por 
xénero, comezado na sesión previa. 

  5.2.2. DESENVOLVEMENTO 

- Formación dos diferentes grupos. Trátase dun grupo de 10 alumnas/os: os grupos poden ser de dous ata catro 
participantes. 

- Presentamos os diferentes xéneros musicais xa que a actividade está enfocada cara á busca e escolla de 
cancións sexista dentro de calquera xénero musical ao que poden pertencer. Por exemplo, o xénero clásico: 
Música clásica, Jazz, soul, blues.  Os xéneros en español: Flamenco, salsa, reggaeton, tango. Tamén os estilos 
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máis populares: pop, house, rock, punk. Ou ben, outros estilos musicais: Metal, country, funk, disco, techno, rap 
e hip hop, Ska e reggae. 

É moi importante que entendan que a discriminación de xénero no medio musical impera en case todos estes 
xéneros tanto a nivel musical como a nivel visual, por exemplo por medio dos vídeos musicais. Para iso, 
entramos no artigo de “mujeres y música”:  

http://mujeresymusica.com/violencia-machista-en-la-musica-libertad-de-expresion/ 

Lémolo e iniciamos unha revisión crítica dos vídeos-clips presentados. 

- Escollen unha canción que reflicta o condicionamento ou discriminación por xénero. 

- Empezan a transformación da letra. 

 5.3. BLOQUE 1: SESIÓN 2 

  5.3.1. OBXECTIVOS 

- Profundar no sistema de dominación-submisión que transmiten certos xéneros musicais (reggeaton, por 
exemplo, pero non exclusivamente). 

- Vincular a discriminación e a violencia baseada no xénero coa violencia no medio musical. 

- Continuar ca creación da nova letra. 

  5.3.2. DESENVOLVEMENTO 

- Imos ver para empezar esta sesión a versión que fixo a artista Beatriz Luengo en resposta á canción machista 
de Maluma “Hawai”: 

https://www.youtube.com/watch?v=lXs6KL0QKmg 

Con este exemplo pretendemos propoñer unhas ferramentas que faciliten a tarefa que deben realizar. 

- O alumnado prosigue ca creación da nova letra da canción. 

 5.4. BLOQUE 2: SESIÓN 1 

  5.4.1. OBXECTIVOS 

- Expor as relacións de xénero cara ao positivo, cara aos procesos de cambio e de empoderamento. 

- Coñecer e poñer en valor modelos de mulleres autónomas, fortes e independentes, diferentes dos modelos 
presentados na letra das cancións ou nas imaxes dos vídeo-clips. 

- Participar dunha forma equitativa e non sexista nunha toma de decisión. 

- Concluír a elaboración da letra alternativa. 

- Potenciar os valores do traballo en grupo: cooperación, a construción colectiva, o traballo por un obxectivo 
común, a desindividualización, o diálogo, a escoita activa, a negociación, a argumentación, etc. 

  5.4.2. DESENVOLVEMENTO 

- Empezamos co vídeo-clip de Ana Tijoux, cantante de hip-hop, coa súa canción “Antipatriarca”: 
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https://www.youtube.com/watch?v=RoKoj8bFg2E 

E analizamos a súa letra: 

Antipatriarca 
Ana Tijoux 

Yo puedo ser tu hermana tu hija, Tamara, Pamela o Valentina 
Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida 
Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña 
Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas 
Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece 
Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero 
Independiente yo nací, independiente decidí 
Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par a ti 
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar 
Tú no me vas someter, tú no me vas a golpear 
Tú no me vas denigrar, tú no me vas obligar 
Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar 
No sumisa ni obediente 
Mujer fuerte insurgente 
Independiente y valiente 
Romper las cadenas de lo indiferente 
No pasiva ni oprimida 
Mujer linda que das vida 
Emancipada en autonomía 
Antipatriarca y alegría 
A liberar, a liberar, a liberar, ah ah 
Libera, libera, libera 
Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual 
Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita 
La gente la comunidad, la que despierta la vecindad 
La que organiza la economía de su casa de su familia 
Mujer líder se pone de pie 
Y a romper las cadenas de la piel 
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar 
Tú no me vas someter, tú no me vas a golpear 
Tú no me vas denigrar, tú no me vas obligar 
Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar 
No sumisa ni obediente 
Mujer fuerte insurgente 
Independiente y valiente 
Romper las cadenas de lo indiferente 
No pasiva ni oprimida 
Mujer linda que das vida 
Emancipada en autonomía 
Antipatriarca y alegría 
A liberar, a liberar, a liberar, ah ah 
Libera, libera, libera 
Libera, libera, libera 
Libera, libera, libera 
Fuente: Musixmatch 
Autores de la canción: Ana María Merino Tijoux / Cristóbal Andrés Pérez Serrano 
Letra de Antipatriarca © Canciones Nacionales Publishing 

Reflexionamos sobre o feito que podemos cambiar a sociedade. 

- O alumnado remata a letra alternativa da súa canción. 

5.5. BLOQUE 2: SESIÓN 2 

5.5.1. OBXECTIVOS 

- Gravar a canción ca letra alternativa. 

 5.5.2. DESENVOLVEMENTO 

- Para a gravación, imos utilizar unha ferramenta da plataforma E-Dixgal xa que o noso instituto pertence a este 
proxecto e cada alumna/o ten un ordenador portátil que nos permite utilizar recursos como o programa 
“Audicity”. 
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- Polo tanto, para facilitar a realización desta tarefa, imos ver un vídeo-titorial sobre o manexo deste programa: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzy_Sl13fVo 

- Establecemos quendas para as gravacións. 

 

2. Proposta didáctica deseñada a partir das actividades elaboradas por Alberto 
Pombo pola celebración do 25N e o 8M.  

 

Actividades #25N 
 

Competencias:  A) Competencia lingüística B) Competencia matemática C) Competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía D) Competencia dixital E) Competencia para aprender a aprender F) Sentido da 
iniciativa e espírito emprendedor G) Competencia en conciencia e expresións culturais H) 
Competencia social 
 

A partir da información lida, propóñense tres tipos de actividades –básicas, medias e avanzadas– sobre 
as oito competencias chave.  
 

NIVEL BÁSICO 
 

ACTIVIDADE 1 (A, C, D, E, G): 
 
 

 O que non se nomea, non existe. Por iso, é importante mostrarmos a presenza das mulleres en 
ámbitos nos que, historicamente, foron invisibilizadas. Para este traballo deberás elaborar unha 
ficha cunha imaxe e un texto sobre o papel dalgunha muller no mundo das ciencias, da 
historia, das matemáticas, do deporte... Coñeces os nomes e o legado de María Wonenburger, 
Ángela Ruíz Robles, Antonia Ferrín ou Irene González?  
Para poder destacar a súa invisibilización ao longo da historia, empregaremos o modelo do 
cartaz do Oeste, “Búscase”, que deberá ir como encabezamento de todas as fichas. Cando 
teñades varias, entregádellas ao profesorado para elaborar un mural no voso colexio.   

 
 

 É posible que tamén esteas pensando noutros sectores da sociedade que quedaron igualmente 
relegados ao anonimato: colectivo LGTBIQ+, sectores racializados... A lista é inmensa. Para 
poder darnos de conta de ata que punto chega este papel secundario ou nulo, facede unha lista 
na clase de personaxes literarios que representen a estes colectivos. (A, C, D, E, G) 

 
 

ACTIVIDADE 2 (A, F, G) : 
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 Indubidabelmente, o mundo das películas Disney forma parte da nosa cultura pero, nos últimos 
anos, tense falado moito sobre o papel ao que relegou ás personaxes femininas e a súa 
representación en obras como Brancaneves, A Cincenta ou Aladdin, entre outras. Pero, se 
queres, tes nas túas mans cambiar a historia. Agudiza a creatividade, dalle a volta aos roles e 
reelabora un conto non sexista libre de estereotipos! Para poder axudarche no teu traballo, 
ofrecémosche este pequeno exemplo: 

 

“Estaba a princesa lendo un libro no xardín de palacio cando chegou un príncipe dun país estranxeiro, 
atraído polas noticias da súa sabedoría, e quixo vela. A princesa, curiosa, aceptou e convidouno a 
tomar unha limoada porque facía moita calor. El, nada máis vela, impresionado pola súa beleza, caeu 
aos seus pes e propúxolle matrimonio. A princesa, asombrada, mirouno fixamente dicíndolle: 
desculpe, cabaleiro, vostede e eu non nos coñecemos de nada, así que non sei como se atreve a 
pedirme que me case con vostede. ¿Acaso sei eu se ten bo carácter, se é simpático, se lle gusta a 
música ou se sabe cociñar perdices? ¿Preguntoume se eu teño un amor, se me gustan os hombres ou se 
teño interese en casar? A princesa colleu de novo o libro e seguiu lendo. O príncipe, amolado, deu 
media volta e marchou pensando que se equivocara de conto.” 
 
 

 Para completar a actividade, recomendámosche a lectura do seguinte artigo, 
https://www.losreplicantes.com/articulos/verdaderas-historias-peliculas-disney/, para que 
poidas comprobar a reelaboración que se levou a cabo nestes contos.   

 

Onde están as personaxes LGTBIQ+? 
 
 

 Seguramente nas vosas respostas das actividades anteriores apareceu algunha mención ás 
personaxes vilás o ben LGTBIQ+ dentro da factoría Disney. Intenta relacionar cada unha 
delas, xunto cos personaxes femininos. Todos eles son estudados por Javier Ruescas na súa 
canle de Youtube desde un punto de vista LGTBIQ+ e analizados desde o Queer-Coding 
(https://www.youtube.com/watch?v=b1DUi5m0kZc).  Intenta engadir algún exemplo máis a 
esta lista.  

 

ACTIVIDADE 3 (A, E, H): 
 
 

 O mundo está cheo de historias de mulleres fascinantes e coñecelas axúdanos a entendermos 
mellor a realidade. Ademais, non sempre temos que ir lonxe para encontralas! Por iso, elabora 
unha entrevista a algunha das mulleres máis maiores que coñezas: Eran iguais os xogos dos 
nenos e das nenas? Facían as mesmas labores domésticas? Ían ao instituto a mesma porcentaxe 
de rapaces e de rapazas? As aspiracións laborias eran semellantes? Saían aos mesmos sítios e 
ate a mesma hora eles e elas? Seguro que, coas súas respostas, poderás comprender mellor 
como foi mudando a sociedade cara novos modelos.  

  
 

NIVEL INTERMEDIO 
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ACTIVIDADE 1 (A, F, G, H): 
 
 

 “Non é non”, “Nin unha menos” ou “Contra o maltrato, tolerancia cero” son algúns dos 
slogans que, nos últimos anos, teñen xurdido para concienciar a sociedade perante a lacra da 
violencia machista. O slogan, na súa estrutura breve e directa, debe condensar a idea principal 
que se quere transmitir. Agora é a túa quenda: tócache a ti propoñer un. Lembra que, grazas ás 
redes sociais e por medio do uso dun cancelo “#”, poderá tamén partillarse e conseguir que se 
viralice esta mensaxe necesaria.   

 

ACTIVIDADE 2 (C, D, E, F, G): 
 
 

 Cindy Lauper lanzou en 1983 a canción «Girls Just Want to Have Fun» que contiña unha 
rotunda mensaxe sobre o papel que tiña a muller na sociedade. A viralidade coa que conta o 
fenómeno musical contribuiu a espallar esta mensaxe e, hoxe, é amplamente considerada como 
un himno feminista. Grazas a servizos gratuitos como youtube, spotify e outros, ti tamén podes 
crear a túa lista musical feminista de, no mínimo, 10 cancións. Grazas a este traballo de 
investigación e compilación, ti tamén poderás despertar a conciencia crítica de moitas outras 
persoas. Comezamos?  

  
 

NIVEL AVANZADO 
 

ACTIVIDADE 1 (C, D, E, F, G): 
 
 

 Escoitaches falar da primeira onda do feminismo? E da segunda? E da terceira? Coñecer o 
pasado é fundamental para construírmos o futuro. Por iso, comprender a importancia e o 
significado das loitas feministas axudaranos a sermos persoas máis conscientes e críticas. 
Pesquisando na rede, elabora un marco cronolóxico coa historia do feminismo a partir da 
Ilustración.  

 

ACTIVIDADE 2 (A, C, D, G, H): 
 
 

 O último estudo do CIS atesta que o 33% dos mozos de entre 15 e 29 anos considera inevitábel 
controlar a súa parella. Neste sentido, o periodista Dani Mateo (https://youtu.be/epWyujPtnS4) 
reflexiona sobre o papel que terán as letras dalgunhas das cancións máis radiadas ou as 
declaracións dalgúns personaxes públicos en televisión. Agora é a túa vez, pensa: Como son as 
músicas que soan na radio dirixidas aos e ás adolescentes? E os programas de televisión como 
La isla de las tentanciones, que modelos de representatividade amosan? Para esta actividade 
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deberás converterte en periodista e elaborar un artigo no que pescudes e analices algún dos 
fenómenos retratados: música ou programas de telerrealidade, que modelos nos ensinan?  

 

Para poder guiarte no teu labor, convidámoste a seguir a conta de Instagram de Roy Galán, 
activista feminista e LGTBI, que analiza cada un dos programas de La isla de las tentaciones.  

 

Actividades #8M 
 

Competencias:  A) Competencia lingüística B) Competencia matemática C) Competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía D) Competencia dixital E) Competencia para aprender a aprender F) Sentido da 
iniciativa e espírito emprendedor G) Competencia en conciencia e expresións culturais H) 
Competencia social 
 
 
 

A partir da información lida, propóñense tres tipos de actividades –básicas, medias e avanzadas– sobre 
as oito competencias chave.  
 

NIVEL BÁSICO 
 

ACTIVIDADE 1 (A, D, E, F, H): 
 

Xornalistas en acción! 
 
 

 Algunha vez pensaches en cantas mulleres traballan no teu colexio? Cantas están na dirección, 
na secretaría, na conserxaría, no mantemento das instalacións ou na biblioteca? Son 
imprescindibles... pero, canto sabemos delas? Pois fagamos un xogo: Imos entrevistalas para 
coñecelas moitísimo mellor! Se facemos un debuxo ou unha fotografía –e contando coa axuda 
do profesorado– mesmo poderemos publicala na web do centro.  

 

ACTIVIDADE 2 (A, C, D, E, G, H): 
 

A roupa non ten xénero 
 
 

 A campaña viral #todosconsaia / #todosconfalda pretende concienciar sobre que a roupa non 
ten xénero. Mais, imos ver que acontece na nosa aula: son diferentes as cores que levades os 
nenos e as nenas? E, se hai algo escrito na vosa roupa ou no voso material escolar, que pon?  
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Ás veces, acontece que a roupa que se vende para os nenos ten cores eléctricas, e a das nenas 
tons da gama dos pasteis. Tamén, que as mensaxes que aparecen na roupa, nos estoxos ou nas 
carpetas dos rapaces teñen que ver co movemento, a acción ou o deporte, e nas das rapazas con 
supostas virtudes ou coas emocións. Pasa isto na túa aula? Baixo a dirección do profesorado, 
reflexionade sobre isto durante a clase, sobre se hai roupa que non poñeríades e sobre o porqué 
do material ou da roupa que escolledes vós.   

 

  
 

NIVEL INTERMEDIO 
 

ACTIVIDADE 1 (C, D, E, G): 
 

Test de Bechdel 
 
 

 Se tiveses que escoller, cales dirías que son as túas 5 películas preferidas? Pénsao ben. Xa o 
tes? Pois imos facerlles o test de Bechdel. Esta proba toma o nome da ilustradora Alison 
Bechdel quen, no ano 1985, deseñou tres pautas moi sinxelas para comprobar cal era a 
representación das mulleres na industria do cine. Son as seguintes: a) Aparecen polo menos 
dous personaxes femininos identificados con nome? b) Falan entre elas? c) Falan de algo que 
non sexa sobre homes? Nesta infografía tes recollidas estas tres cuestións: 

 

 
 

A triloxía orixinal de Star Wars, O señor dos aneis, Avatar, Os vingadores, Ratatouille, Piratas 
do Caribe, Harry Potter and the Deathly Hallows II, Up! ou Wall-E, entre moitas outras, non 
pasan este test tan pouco esixente. E que o pasen, tampouco converte un filme 
automaticamente en feminista, ollo. Por iso é importante crear novas referencialidades. 
Facemos unha lista de películas que pasen o test de Bechdel e que consideremos –agora si- 
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feministas, para recomendar durante o mes de marzo? Ademais, se no teu instituto hai películas 
dentro do catálogo da biblioteca, podes colaborar e facer unha selección de filmes que cumpran 
o test. 

  
 Se queres ir un paso máis alá, le o seguinte artigo no que se recollen os distintos test que se 

foron sumando á iniciativa liderada por Bechdel 
(https://www.lavanguardia.com/series/20171222/433813779773/test-de-bechdel-feminismo-
interseccionalidad-series.html). Para poder redondear o teu traballo de análise, escolle un dos 
novos test que se propoñen e intenta buscar algunha película que os poida pasar. 

 

ACTIVIDADE 2 (A, E, F, G): 
 

Transformar a publicidade  
 
 

 Abre calquera publicación, sexa esta xornal ou revista, porque o traballo que imos facer agora 
é ver e analizarmos a representación do papel da muller que se dá na publicidade. Primeiro 
selecciona os anuncios no que aparezan mulleres e, a seguir, tenta calificar con adxectivos a 
representación que se dá delas. Son os de sempre e reproducen os tópicos de muller atractiva, 
delicada e dependente? Se é así, iso acabou, porque grazas á técnica do collage, que supuxo 
unha revolución na arte do século XX, imos crear unha ou varias campañas que mostren 
mulleres independentes e con importancia na toma de decisións.  

 
 

 Aplicamos a regra da inversión. A técnica do collage tamén nos vai axudar no seguinte paso. 
Escolle unha das imaxes seleccionadas anteriormente e substitúe a imaxe feminina por unha 
masculina. Por exemplo, no anuncio dun produto de limpeza, en concreto Skip, o eslogan 
constrúese sobre a imaxe da muller como única responsable das tarefas do fogar: “As manchas 
vanse, unha nai é para sempre”. Segundo a regra da inversión, teríamos que substituír a figura 
da nai por unha masculina e o eslogan sería este “As manchas vanse, un pai é para sempre”. Se 
nos sona raro ou vemos estraño este cambio, é que estamos ante un anuncio sexista. Agora 
proba ti! 

 

 
 
 



  

13 

 

 

 
 
 
 

 Unha das películas nas que se aprecia mellor o papel tipicamente reservado á muller e que se 
reforzaba no ámbito publicitario é O sorriso de Mona Lisa. Neste caso, analízanse varias 
personaxes femininas que viven nun colexio feminino nos anos 50 en EEUU. Se podes, 
recoméndaa na aula e, despois de vela, comentade os distintos puntos de vista que se presentan 
e as diferenzas ou semellanzas que podemos atopar na actualidade, xunto cunha serie de 
cuestións que se ofrecen na seguinte ficha. 
O  SORRISO DE MONA  LISA 

A loita pola emancipación da muller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades iniciais 

 ¿A que famoso cadro da historia da arte se fai referencia no título? 
 

 

 A obra localízase nos anos 50 en EEUU. Intenta pensar cal era a 
situación da muller entón a partir dos seguintes anuncios. 

 
 
 
 

 

Actividades para facer despois de ver a película. 

 Realiza un breve resumo da película apoiándote na anterior sinopse. 
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 Cal foi a personaxe que máis chamou a túa atención? 
 
 

 O colegio é mixto ou segregado? Son todas as profesoras mulleres? 
 
 

 Como reciban a profesora Watson ao inicio? Comenta o feito de que veña de fóra e que lle desen o 
posto porque a primeira opción rexeitou o traballo. 

 Cales son os obxectivos das estudantes? A película está chea de estereotipos. Nomea tres escenas 
nas que se vexan exemplos de estereotipos de xénero. 

 Por que as alumnas no momento de casar deciden abandonar os estudos? 
 
 

 A profesora Watson utiliza técnicas que se consideraron perigosas e innovadoras. Comenta en que 
consisten e se cres que son así. 

 Cando Betty se enfrenta á profesora Watson, tras o seu regreso, dille que os profesores/as fan a 
“vista gorda” coas súas faltas, quen pensas que ten razón? 

 Que estragos causa a guerra entre a cidadanía de EEUU? Comenta a escena na que una  delas 
relata a experiencia co seu pai. 

 Como é tratado o tema da infidelidade matrimonial? Contemplábase a posibilidade do 
divorcio? 

 Betty e Joan son amigas íntimas e os seus amigos parecen ser paralelos. Comenta as diferenzas que 
se establecen entre elas. 

 Comenta estas frases que se mencionan na película: 
 
 

 Unha boa esposa deixa que o seu marido crea que o controla todo. 
 
 

 A vosa única responsabilidade será cuidar dos vosos esposos e fillos. 
 
 

 A calificación que vale é a que che outorgará o teu marido. 
 
 

 Como marchas estudar Dereito? Vas a casar! 
 
 

 Que che parece a elección final das protagonistas? 
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 Tal e como vimos en actividades pasadas, o test de Bechdel é unha das iniciativas feministas que se 
adicaron a denunciar a pouca representatividade das personaxes femininas nos medios 
audiovisuais. Faite esta pregunta, pasaría esta película ese test? Comenta na aula se tamén podería 
pasar algún outro modelo dos recollidos no artigo desa mesma actividade.  

 

  
 

NIVEL AVANZADO 
 

ACTIVIDADE 1 (A, D, E, F, G, H): 
 

O mapa das mulleres 
 
 

 Tamén as mulleres da túa contorna se enfrontaron ao reto de ocuparen espazos até entón 
reservados para os homes, transformando así a realidade. Sabes quen foi a primeira muller con 
estudos superiores do teu concello? E a primeira que se lanzou a abrir a súa propia empresa? 
Que creadoras conseguiron ser referentes no seu campo cultural? Cales se implicaron en loitas 
activas polo feminismo?  

 

Elabora pequenas fichas biográficas que poidas situar nun mapa interactivo do teu concello 
(por exemplo: google maps). Así, co traballo da aula, poderedes crear un roteiro feminista.... e 
cando pase a pandemia xuntámonos para facelo!  

 

ACTIVIDADE 2 (A, D, E, F, G, H): 
 

O teu propio manifesto 
 
 

 Na literatura, o manifesto é aquel texto de natureza persuasiva no que se alerta sobre un 
problema sob unha declaración pública de principios e de intencións que procuran concienciar 
para transformar a realidade. Así, ao longo da historia diferentes manifestos teñen suposto un 
cambio de paradigma: Se na literatura galega foi determinante o manifesto vangardista “Mais 
alá!”, no mundo da arte foi tamén transformador o “Manifesto da Arte Concreta”. Mais agora é 
a túa vez. 
 
 
Move peza e posiciónate activamente reivindicando a transformación social: Crea un manifesto 
orixinal de reivindicación feminista para ler no teu centro con motivo do 8M.  

 

ACTIVIDADE 3 (A, C, D, E, G, H): 
 

Feminismo para boomers 
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 Recentemente naceu en Instagram a plataforma "Galego para boomers", elaborada polo 
alumnado do IES Leiras Pulpeiro. Seguindo este ronsel, propoñémosche a creación dun 
glosario feminista que mesmo pode levar por título "Feminismo para boomers". Teito de 
cristal, patriarcado, androcentrismo ou discriminación positiva, son só algún dos termos polos 
que podes comezar. A creación e o uso dun cancelo poderán axudarche a viralizar este 
traballo.  

 

ACTIVIDADE 4 (A, C, D, E, F, G, H): 
 

Deconstruíndo o mito do amor romántico 
 
 

 Agora estudaremos un dos grandes desafíos do movemento feminista: o amor romántico. 
Como xa traballamos en anteriores actividades, as películas Disney instauraron un modelo de 
relación amorosa que segue os patróns do que consideramos amor romántico. Mais... que é o 
amor romántico? Comezamos primeiro por facer unha chuvia de ideas sobre os termos 
relacionados con este concepto.  

 
 

 Seguramente aparezan substantivos ou adxectivos como “parella”, “bonito”, “inmortal”, 
“desexable”, “destino”... Busca no dicionario esas palabras xunto con “amor”, “romántico”, 
“matrimonio” e “sexo”. Ademais, comentade na aula que tipo de orientación ou parellas son as 
que se mostran sempre na gran pantalla, na publicidade ou nos medios audiovisuais en xeral.  

 

 É esta idea a que se mantivo ao longo da historia? Ponte diante do teu ordenador e busca por 
grupos como se trataron as relacións amorosas ao longo da historia, seguro que levarás máis 
dunha sorpresa. Despois de realizar as vosas buscas, poñede en común o traballo realizado. 

 

 Unha vez contextualizado, pasemos a comentar todos eses mitos arredor das relacións que se 
recollen neste vídeo de Youtube,  https://www.youtube.com/watch?v=JuvMDoR-gW0, creado 
por Queer Avengers. Escribe os distintos temas que se mencionan e estrutúraos para crear unha 
infografía similar á que se ofrece: 
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 Se comezamos a buscar na rede, comprobarás que hai numerosas persoas activistas que 
publicaron vídeos en contra deste concepto. Unha das máis famosas é Noemí Casquet, da que 
che ofrecemos este vídeo de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=qWpgW_9Uz3I.  

 
 

 Busquemos exemplos. Tal e como estivemos vendo, este concepto de “amor romántico” 
atópase en numerosas facetas da nosa vida cotiá. Xunto coa túa clase, pensa en refráns, 
películas, libros, series ou cancións que fomenten este idea, como a famosa canción de Amaral, 
“Sin ti no soy nada”, que podes ver no seguinte vídeo de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=qcC92ZnhGQY.  

 
 

 Transforma as ideas. Como xa comprobaches, hai numerosos mensaxes que inciden en que as 
relacións teñen que seguir todas patróns do amor romántico: “o amor é cego”, “atopar a túa 
media laranxa”, “o amor pode con todo”... A actividade que te propoñemos é que transformes 
eses refráns, esas ideas preconcebidas, en mensaxes máis realistas. Podes guiarte por esta 
imaxe: 
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1. INTRODUCIÓN 
 

  A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece que un dos fins do 

 sistema educativo será a educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e na 

igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres. 

 

No ámbito normativo galego, o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 

aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 

materia de igualdade, dispón que a Xunta de Galicia adoptará, dentro das súas competencias, 

as medidas conducentes a lles proporcionar, tanto ás mulleres coma aos homes unha 

educación para a igualdade. Para estes efectos, o currículo regulador da práctica docente de 

cada un dos niveis, etapas, ciclos, graos e modalidades do sistema educativo adaptarase a 

unha serie de especificacións relativas a obxectivos, contidos, metodoloxía e criterios de 

avaliación, entre as que se atopan: 

 

– O enriquecemento do contido curricular coas contribucións ao coñecemento humano 

realizadas polas mulleres no pasado e no presente, e co axeitado reflexo do seu papel na 

evolución histórica. 

 

– A adquisición, en alumnos e alumnas, dos coñecementos e das actitudes necesarias 

para a corresponsabilidade de homes e mulleres. 

 

– O fomento das vocacións femininas ou masculinas con independencia da área a que se 

refiran, promovendo a presenza equilibrada e evitando as decisións profesionais derivadas de 

prexuízos. 

 

– A garantía da coeducación na Comunidade Autónoma de Galicia dentro das súas 

competencias propias. 

 
 

2. XUSTIFICACIÓN. 
 

Esta unidade didáctica pretende contribuír á inclusión da igualdade de xénero no currículo 

de Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá de ESO e Bacharelato. 

      Búscase elaborar materiais e recursos didácticos que integren a perspectiva de xénero nas 

materias lingüísticas co fin de que a perspectiva feminista non sexa tratada, única e 

exclusivamente, de xeito xeral senón que se integre nos materias didácticos dos distintos 

niveis educativos, tanto da ESO como de Bacharelato. Preténdese, polo tanto, fornecer de 

contidos e actividades ao alumnado para que amplíen os seus
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coñecementos desde un modelo coeducativo que lles sirva para realizar unha reflexión máis ampla do 

papel das mulleres na historia da literatura e da sociedade. 

3. OBXECTIVOS. 
 

-Garantir a integración da incorporación da perspectiva de xénero nos materiais didácticos 

empregados na ESO e Bacharelato. 

-Fomentar a elaboración, elección e uso de materiais inclusivos e coeducativos. 
 

-Promover a imaxe das mulleres no ámbito educativo para que o alumnado dispoña de 

referentes femininos en todos os eidos da sociedade. 

-Difundir as boas prácticas e materias de referencia para realizar unha formación libre de 

prexuízos. 

-Dar a coñecer diferentes mulleres que foron importantes ao longo da historia. 
 

-Promover a participación do alumnado no traballo coeducativo. 
 

-Desenvolver a capacidade crítica do alumnado a través da reflexión e do debate. 
 

-Sensibilizar á comunidade educativa sobre a Violencia de Xénero e estimular 

actitudes de rexeitamento ante la mesma. 

-Analizar o tratamento da temática de igualdade a través doutras manifestacións 

artísticas (cine, pintura...) 

4. CONTIDOS. 
 

-Definición de feminismo e de palabras clave relacionadas coa inclusión. 
 

-O papel das mulleres no século XIX. As figuras máis destacadas. 
 

-As Irmandades da Fala: a defensa dos dereitos da muller. 
 

-O franquismo: a represión sobre as mulleres. 
 

-A diversidade e a expresión da identidade sexual e de xénero. 
 

-A violencia de xénero: concepto e exemplos. 
 

-O feminismo na actualidade: o empoderamento das mulleres e as novas 

masculinidades. 
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5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. 
 

-Define o feminismo como unha teoría crítica da sociedade e recoñece as súas 

características como movemento social e político analizando exemplos na historia moderna. 

-Analiza, a través de textos e películas, as demandas feministas presentes na historia da 

literatura galega e castelá. 

-Identifica as preocupacións das mulleres segundo o seu contexto. 

 
-Recoñece as queixas e a defensa expresadas en textos das primeiras etapas de denuncia 

das desigualdades que sufrían as mulleres. 

-Valora a diversidade na orientación sexual e nos modelos de familia. 
 

-Constrúe unha visión persoal positiva da educación sexual e afectiva. 
 

-Analiza a sociedade como unha realidade en transformación para homes e mulleres a través 

de casos reais. 

-Investiga sobre os cambios que se produciron nas distintas etapas con respecto ás etapas 

anteriores e cos colectivos que os protagonizaron. 

-Utiliza unha linguaxe non discriminatoria e eficaz na comunicación oral e escrita. 
 

-Utiliza e contrasta diferentes fontes de información (orais, escritas, audiovisuais) para 

seleccionar e organizar a información relevante, facendo unha análise crítica desde a 

perspectiva de xénero. 

- Identifica as influencias dos distintos axentes socializadores na construción do xénero a 

través da publicidade, da literatura, da música, das actividades de lecer, etc. 

- Analiza criticamente a influencia dos estereotipos no desenvolvemento persoal 

(itinerarios formativos, relacións persoais...). 

- Distingue pautas de comportamento libres de estereotipos sexistas e exemplifícaas ou 

represéntaas a través de contextos da vida cotiá. 
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6. METODOLOXÍA 
 

Partirase de formulacións introdutorias cunha presentación dos contidos en apartados 

e subapartados diferenciados, actividades directas e focalizadas e quedando a criterio das 

profesoras a elección das estratexias adecuadas en cada caso para que o alumnado alcance 

unha perspectiva de xénero nas distintas etapas da historia da literatura. Entre as estratexias 

didácticas encóntranse a lectura; a detección de ideas previas; as explicacións sobre os 

contidos; as aplicacións prácticas dos saberes e as habilidades; a aplicación de técnicas de 

estudo; a análise e a reflexión sobre conceptos, textos ou ideas complexas; a investigación 

lingüística e literaria; a construción de ideas novas e xuízos críticos. Para levalas a cabo, 

ofreceranse actividades de diversos tipos que respondan a diferentes enfoques, formas de 

aprendizaxe e niveis de complexidade, individuais ou de grupo, asociadas ou non a técnicas 

determinadas e en función dos campos traballados da lingua e a literatura: actividades de 

identificación, de relación, de clasificación, de organización, de estruturación, de síntese, de 

análise indutiva e dedutiva, de lectura, de comentario, de escritura, de chuvia de ideas, de 

diálogo e debate, de reflexión, de contextualización, de busca de información, de 

investigación, etc. 

Seguirase a seguinte distribución: 
 

1. Presentación do guión da UD. 
 

2. Sondaxe inicial sobre os coñecementos previos. 
 

3. Confrontación das ideas previas do alumnado con outras fontes para continuar o 

proceso de aprendizaxe (grupos de iguais, textos e documentos, análise de figuras femininas 

reais e coñecementos que transmite o profesorado ) 

4. Traballo directo con textos e comentario dos mesmos. 
 

5. A aprendizaxe baseada en proxectos de carácter interdisplinar con outras materias 

ou saberes. 

6. Traballo cooperativo en pequeno e gran grupo. 
 

7. Participación do alumnado na avaliación dos seus propios logros. 
 

8. O uso do portfolio para potenciar a autonomía e a creatividade xunto co 

pensamento crítico e reflexivo. 
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En definitiva, o/a docente será un guía no proceso de descuberta-aprendizaxe do 

alumnado, que se converterá no verdadeiro protagonista, desenvolvendo a súa autonomía 

cognitiva, afectiva e moral. Así, os conceptos introducidos polo profesorado explicitaranse a 

través dunha visión construtivista da aprendizaxe, facilitando a relación dos contidos xa 

asimilados cos novos. 

Así mesmo, o diálogo será o piar fundamental do desenvolvemento desta unidade 

didáctica, completando as explicacións co traballo con textos, secuencias cinematográficas, 

anuncios publicitarios, cancións e diversas indagacións en Internet. 

Facilitarase, ademais, o traballo autónomo do alumnado, estimulando as súas capacidades 

para o traballo en equipo e favorecendo situacións de aprendizaxes contextualizadas, 

impulsando a procura e discriminación da información necesaria, así como a súa interpretación 

crítica. 

Finalmente, potenciarase a utilización de formatos dixitais na realización de tarefas e na 

presentación de traballos. 

A metodoloxía da aprendizaxe baseada na experiencia, a partir de dinámicas diversas, 

proporciona a oportunidade de construír paradigmas educativos significativos, vivenciais e 

experimentais, permitindo que o alumnado interactúe creativamente co seu obxecto de 

coñecemento. 

O traballo por proxectos propicia unha aprendizaxe interdisciplinar, significativa e 

colaborativa, onde os estudantes poden compartir e evolucionar entre iguais. A participación 

cooperativa ofrece unha oportunidade inmellorable para amosar respecto cara as opinións dos 

compañeiros, afianzar o diálogo, mellorar a resolución de conflitos, asumir un liderado 

positivo e fortalecer a súa autonomía persoal. O traballo por proxectos proporciona, ademais, 

un espazo no que o alumnado ten a liberdade de tomar decisións sobre a súa propia dinámica 

de adquisición de saberes, sendo capaz de aprender a xestionar o tempo e organizar o grupo 

para a creación do produto final. Tamén permite a aprendizaxe multidisciplinar e exercitar 

destrezas sociais que os prepara para os retos presentes e futuros da vida. 
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7. ACTIVIDADES. 

 PRECURSOR: PRIMEIRO MANIFESTO FEMINISTA GALEGO NO 

SÉCULO XIX 

En 1858, en El Álbum de EL Miño, foi publicado o artigo Lieders, de Rosalía de 

Castro, que está considerado como o primeiro manifesto feminista publicado en Galicia. 

Rosalía escribe esta breve prosa lírica aos vinte anos de idade, o mesmo ano que casa con 

Manuel Murguía, por este motivo foi interpretado como unha especie de contrato matrimonial 

público no que lle deixa claro ao seu futuro marido a súa condición de muller insubmisa. 

Pero, sobre todo, é unha declaración de liberdade como creadora e, polo tanto, unha 

proclamación da súa condición de escritora. 

 
A selección deste título, "Lieders", indica unha reivindicación do canto e das formas 

poéticas populares, e a súa vez, unha atención cara a obra dos románticos alemáns. Os lieder 

son cancións compostas en estreita relación co poema que lles serve de letra. Polo seu 

vínculo coa cultura popular e coa música, que é el idioma del espírito, tivo un forte éxito 

dentro do Romanticismo na Literatura Castelá. O título escollido por Rosalía desconcerta 

porque a continuación escribe un texto en prosa. Iso podería estar relacionado coa rebelión 

contra todas as normas da arte que declara xusto na primeira liña. O título alude un repertorio 

lírico creando un horizonte de expectativas no lector ao que despois sorprenderá cun texto 

radicalmente crítico y subversivo. 

O texto empeza cunha exclamación: “Oh, non quero cinguirme ás regras da arte!”. 

Esta rebeldía fronte a calquera norma no terreo artístico desemboca nunha denuncia da 

situación das mulleres a través do canto de liberdade e independencia. O tema do escravismo 

feminino aparece tamén no este texto por primeira vez. 

Distínguense dous temas: a defensa da liberdade artística e a defensa das mulleres 

fronte á presión social que as culpabiliza. Nos dous últimos parágrafos céntrase na situación 

das mulleres y afonda nas trampas das relacións sexuais e sentimentais denunciando a 

manipulación psicolóxica das mulleres polos homes e polas normas dunha sociedade 

patriarcal que as culpa e as condena por faltas que non son súas. 
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Texto traducido á Lingua Galega 

Actividades 

Oh, non quero cinguirme ás regras da arte! Os meus pensamentos son vagabundos, 

a miña imaxinación errante, e a miña alma só se satisfai de impresións. Xamais dominou na 

miña alma a esperanza da gloria, nin soñei nunca con loureiros que oprimisen a miña 

fronte. Só cantos de independencia e liberdade balbuciron os meus beizos, aínda que 

arredor sentise, desde o berce xa, o ruído das cadeas que debían aprisionarme para sempre, 

porque o patrimonio da muller son as 

cadeas da escravitude. 

Eu, non obstante, son libre, libre como os paxaros, como as brisas; como os árabes 

no deserto e o pirata no mar. 

Libre é o meu corazón, libre a miña alma, e libre o meu pensamento, que se alza ata 

o ceo e descende ata a terra soberbio como Luzbel e doce como unha esperanza. 

Cando os señores da terra me ameazan cunha mirada, ou queren marcar a miña 

fronte cunha mancha de oprobio, eu río como eles rin e fago, en aparencia, a miña 

iniquidade máis grande que a súa iniquidade. No fondo, non obstante, o meu corazón é bo; 

pero non acato os mandatos dos meus iguais e creo que a súa feitura é igual a miña feitura, e 

que a súa carne é igual a miña carne. 

************************ 

Eu son libre. Nada pode conter a marcha dos meus pensamentos, e eles son a lei que 

rexe o meu destino. 

************************ 

Oh, muller! Por que sendo tan pura veñen a proxectarse sobre os brancos raios que 

despide a túa fronte as impías sombras dos vicios da Terra? Por que os homes derraman 

sobre ti as inmundicias do teu desterro, desprezando e aborrecendo despois no teu moribundo 

cansazo o horrible das súas mesmas desordes e dos seus febrís delirios? 

Todo o que vén a formarse de sombrío e macilento na túa mirada despois do 

primeiro escintileo da túa xuventude inocente, todo o que vén a manchar de limo as brancas 

roupas coas que te vestiron as primeiras alboradas da túa infancia, e a extinguir as túas 

olorosas esencias e borrar as imaxes da virtude no teu pensamento, todo cho transmitiron 

eles, todo... e porén, desprézante. 
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************************* 

Os remordementos son a herdanza das mulleres débiles. Eles corroen a súa 

existencia coa lembranza duns praceres que hoxe mercaron a costa da súa felicidade e que 

mañá pesarán sobre a súa alma como chumbo candente. 

Espectros durmidos que descansan impasibles no colo que se dispón a recibir outro 

obxecto que el que eles nos presentan, e apertas que reciben outras apertas que xuramos non 

admitir xamais. 

Dolores punzantes e desgarradoras polo pasado, arrepentimentos vas, emendas dun 

instante e reproducións eternas na culpa e un desexo de virtude para o futuro, un nome 

honrado e sen manchar que poder entregar ao home que nos pide sinceramente unha 

existencia núa de riquezas, máis pródiga en bondades e sensacións virxes. 

Velaquí as loitas precedidas sempre polos remordementos que velan o noso soño, 

as nosas esperanzas, as nosas ambicións. 

E todo isto por unha debilidade! 

 
 

- Cales son as ideas principais deste texto? Reflexionade: concorda coas ideas que 

primaban sobre as mulleres naquel tempo? 

- Que pretende dicir a autora con “non acato os mandatos dos meus iguais? 

- Facede unha pequen ainvestigación sobre Rosalía de Castro e súa época? Que 

acontecementos político.-sociais marcaron a súa época? Como era Galicia daquela? Que 

papel xogabamn as mulleres na sociedade? Cita outras autoras, pensadoras ou científicas 

relevantes naquel momento? 

 
 MULLERES PIONEIRAS NA PRMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

Actividades 

1. Facede unha pequena investigación sobre as seguintes mulleres relevantes da 

primeira metade do século XX: Joaquina Dorado Pita, Elena Piñeiro Castro, Micaela 

Chao Maciñeira, Sofía Casanova, María Casares, María Corredoyra, Irene González 

Basanta, Maruxa Villanueva e Maruja Mallo. Seguramente che poida axudar o Álbum de 

mulleres, do Consello da Cultura Galega, onde están presentes mulleres relevantes nos 

diferentes ámbitos do coñecemento e que podemos atopara na seguinte ligazón: 

culturagalega.org/album 
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2. Por grupos de catro ou cinco persoas, procurade os datos máis significativos sobre a 

súa vida e a súa obra e tentade facer un mural na que recollades a información máis 

importante sobre elas. Logo podedes pendurar os vosos traballos nos corredores dos 

institutos, para que o resto do alumnado poida coñecer tamén quen foron estas mulleres 

relevantes que, polo xeral, seguen sen aparecer nos libros de texto. 

 
 

3. O/A profesor/a entrega ao alumnado unhas fichas das imaxes das mulleres indicadas 

no exercicio un e doutras máis coñecidas nos distintos ámbitos do saber (por ex. ciencia, 

literatura, arte…). Entréganse outras fichas con datos biográficos e achegas relevantes da vida 

desas figuras. Repártense e iníciase un xogo de simulación onde o alumnado debe asociar 

cada imaxe coa información correspondente. (Quen e quen?). 

 
 A DEFENSA DOS DEREITOS DA MULLER NAS IRMANDADES DA FALA. 

FIGURAS MÁIS DESTACABLES. 

TEXTO. 

 
Dende os primeiros meses de 1918 comezan a aparecer en A Nosa Terra as primeiras 

referencias da Sección Feminina”, aínda que este grupo non contaba aínda con estatutos e 

regulamentos. Porén, en decembro dese ano publícase (nun artigo titulado “A Irmandade 

Feminina. Traballos patrióticos”. A composición da Xunta Xeral da “Irmandade Feminina, 

conformada por Xosefa Vázquez (conselleira primeira) substituíndo a Micaela Chao 

Manciñeira, Elvira Bao (secretaria), Ermitas López Verdes (tesoureira), Tereixa Chao 

Maciñeira (vicesecretaria), María Balboa (contadora) e as vogais Rosa Martínez, Avelina 

Fernández, María Miramontes, Xenoveva Casal e Avelina Sardina. 

A maioría pertenecen á Galicia urbana e son mulleres instruídas, con grandes inquietudes 

intelectuais e con profesións liberais: mestras e xornalistas, por exemplo. Porén, tamén hai 

casos como o de María Miramontes que pertencía ao gremio de costureiras. (…) Carro 

destaca a figura de Ámparo López Jaén, “cun posicionamento político propio con respecto ao 

seu compañeiro César Alvajar”, pois ela optou por militar no Partido Galeguista, mentres que 

el pertenceu á Unión Republicana. 

Helena Carro destaca a “defensa dos dereitos da muller que dende o inicio realizan as 

Irmandades da Fala, cunha posición moi avanzada para a época. Lembra xa no 
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manifesto da Asemblea Nacionalista de Lugo (1918) se reclamaba “a igualdade de dereitos” 

para as mulleres casadas, no caso de que o home estivese emigrado. Unha reivindicación “de 

mínimos” que xa ao ano seguinte, na segunda Asemblea, celebrada en Compostela, foi 

superada “eliminándose calquera restrición na igualdade” e avogándose “pola total igualdade 

de dereitos políticos e sociais” (artigo 21), sinala Carro. “Non seriamos xustas se non 

recoñecésemos o novidoso e profundamente moderno que supuxo que as Irmandades da Fala 

recoñecesen dende o principio da súa constitución os postulados en defensa dos dereitos da 

muller”, salienta a historiadora. 

Extracto do artigo “Elas tamén eran irmáns”, de Marcos Pérez Penas (publicado en 

Praza Pública o 24-V-2016) 

 
 

a) Baixo que nome se agruparon as mulleres das Irmandades da Fala? Cal era o seu perfil? 

b) Pescudade quen era María Miramontes? Por que foi importante para a causa 

galeguista? 

c) Por que se pode considerar que as Irmandades tiñan ideas avanzadas para a época con 

respecto aos dereitos das mulleres? Como evolucionaron estes? 

 
 

 MULLERES NO FRANQUISMO. 
 

-Investigade sobre como foi a represión franquista das mulleres en Galicia? Consultade a 

páxina web “Nomes e voces”, que tenta recupera os feitos relativos á Guerra Civil e á 

represión no noso país. Procura na base de datos de vítimas a palabra “muller” e poderás ver 

as numerosas mulleres que foron represaliadas nese momento. Reparade no tipo de sancións 

que se lle aplican: fixádevos especialmente nas que son “depuradas” (e pescudade que 

significa ese termo) e nos seus ámbitos de ocupación. 

 
 

 DIVERSIDADE SEXUAL NO SÉCULO XIX. 
 

-Quen foron Elisa e Marcela? Por que son importantes para a identidade sexual 

diversa? Buscade información sobre elas. 
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 VIOLENCIA DE XÉNERO. Reforzando a expresión oral e escrita. 
 

-Proxectar o vídeo Pepe y Pepa. 

 
Unha vez visto o vídeo, responder, de maneira individual, a una ficha coas seguintes 

preguntas: 

a) Que opinas sobre a actitude dos dous personaxes do vídeo? 

b) Que fai a persoa que maltrata? E a vítima? 

c) Por que cres que é case sempre o home o que maltrata? 

d) Por que cres que ocorre o maltrato nas parellas? 

e) Que te gustaría saber máis sobre a violencia de xénero? 
 

A continuación, en grupos de catro, porán en común as respostas individuais e prepararán un 

resumo. Por último, en gran grupo lerán os resumos elaborados polos pequenos grupos. 

O fin desta actividade é coñecer as distintas opinións que o alumnado ten sobre a violencia 

de xénero. 

-ENTREVISTAS: En pequenos grupos, entrevistar a persoas do seu medio socio- cultural e 

familiar, sobre a violencia de xénero. 

EXEMPLO DE CUESTIONARIO. 
 

1. Que opinas sobre o maltrato nas parellas? 
 

2. En que cres que consiste a violencia de xénero, que fai a persoa que maltrata? 
 

3. Case sempre é o home o que maltrata á muller. Por que cres que é así? 
 

4. Por que cres que unha persoa pode maltratar continuamente á súa parella? 
 

5. Por que cres que unha persoa, que é maltratada pola súa parella, cala, aguanta e segue 

convivindo con esa persoa? 

6. Cres que as persoas próximas (familiares, amigos-as, veciños/as, ...) a unha parella que 

convive con violencia, poden facer algo para impedir esta situación? 

7. ¿Cres que a sociedade (a policía, os medios de comunicación, a xudicatura, a escola, as 

familias ...) poden facer algo para que o maltrato diminúa? 

Suxírese que se entreviste a: persoas adultas do seu entorno familiar, profesionais dos centros 

de atención á muller (CIM), profesorado e alumnado. 
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Á hora de decidir ás persoas que se vai entrevistar, é necesario que a distribución por xéneros 

estea compensada. 

-Os mesmos pequenos grupos que realizaron as entrevistas, presentarán ao gran grupo as 

opinións recollidas. En gran grupo analizaranse estas opinións e debateranse aquelas máis 

coherentes en función dos argumentos achegados. 

-O profesorado dará por rematada a sesión destacando as ideas clave que apareceron e poderá 

pedir ao alumnado que elabore unha redacción coas conclusións ás que se chegou ou a 

elaboración dun cartel, insistindo en tres puntos: En que consiste a violencia de xénero? Por 

que ocorre? E que podemos facer para que non ocorra nun futuro? 

 
 

 MITOS E FALSAS CRENZAS SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO. 
 

-A violencia na parella está rodeada de prexuízos que condenan de antemán ás mulleres e 

xustifican aos homes violentos. Esta é unha das razóns principais que sustentan a tolerancia 

social ante este tipo de actos e os sentimentos de culpa das mulleres maltratadas. 

A continuación, expóñense algunhas falsas crenzas co fin de que sexan coñecidos polo 

alumnado e poidan ser cuestionados na aula. 

 "Un home non maltrata porque si; ela tamén faría algo para provocalo" 

 Se unha muller é maltratada continuamente, a culpa é súa por seguir convivindo con ese 

home 

 Se se teñen fillas/os, hai que aguantar os maltratos polo ben das nenas e os nenos. 

 Os homes que maltratan fano porque teñen problemas co alcohol ou outras drogas. 

 Os homes que agriden ás súas parellas están tolos. 

 Os homes que agriden ás súas parellas son violentos por natureza. 

 Os homes que abusan das súas parellas, tamén foron maltratados na súa infancia. 

 A violencia de xénero é unha perda momentánea de control. 

 A violencia de xénero non é para tanto. Son casos moi illados. O que pasa é que saen na 

prensa e iso fai que pareza que pasa moito. 

 O que ocorre dentro dunha parella é un asunto privado; quen ten dereito a meterse!. 
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 A violencia de xénero só ocorre en familias sen educación ou que teñen poucos recursos 

económicos (viven na miseria). 

 É máis aceptable a violencia que se dá entre persoas próximas que a que se dá entre 

estraños. 

Esta actividade é unha das máis relevantes, xa que a tolerancia social ante esta cuestión, 

baséase, precisamente, en estas falsas crenzas. Por iso, é moi importante que antes de realizar 

co alumnado esta actividade, se profunde no tema para poder argumentar e cuestionar a 

posible adhesión do alumnado a elas. 

-En pequenos grupos, o alumnado responderá a cada un dos Mitos e Falsas Crenzas citados 

anteriormente sobre a Violencia na parella e indicar, a continuación, se están ou non de 

acordo. En gran grupo, abrirase un debate coas respostas extraídas. O profesor/a finalizará a 

actividade subliñando as ideas claves e explicando por que son mitos ou falsas crenzas, isto é, 

buscando desmontar prexuízos que forman parte do noso devir cotiá. 

 
 

-TEXTO: Para 2º de Bacharelato. 
 

Non fora nada doado afrontar a separación do seu home e a súa familia. As nenas non 

aturaban vivir nun centro sen intimidade e non paraban de botarlle a culpa de que as cousas 

fosen mal entre eles. Claro que Maribel non lles dixera o motivo polo que tivera que liscar da 

casa co posto aquela tarde ao volver da escola. As dúas costelas rotas non se vían facilmente 

nin tampouco as mazaduras por todo o seu corpo. A maquillaxe conseguira agachar os golpes 

na faciana. Maribel non quería que as rapazas tiveran un mal concepto do pai e iso fora un 

erro. Cadaquén ten que asumir a responsabilidade dos seus actos e se el era un maltratador 

tería que afrontar as consecuencias. Agora sabíao pero, daquela, estaba convencida de que 

era ela a responsable. 

Levoulle moitos meses asumir que non fora culpa súa que o seu home descargara as súas 

frustracións no seu lombo. Tampouco lle fora doado entender que non fora ela a responsable 

de que el perdese o traballo e pasase as horas no bar. Fora elección do seu home dedicarse a 

beber en vez de atopar traballo. A historia non era nova, había moitas casos como o seu, 

aínda que non se decatara ata entón. 
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Pero, a diferenza dalgunhas mulleres que morrían a mans dos seus homes, ela tivera a sorte 

de atopar a xente disposta a axudala e saír adiante e ensinala a pelexar polo que era xusto. 

Entre elas estivera María Xosé, que non só asistiu no proceso de divorcio senón que tamén 

lle dera o traballo que tanto precisaba para manter as súas dúas fillas e a ela mesma. 

Yashmina Shawki, “Nunca é doado comezar unha nova vida”, en Fundación Libélula. 

 
CUESTIÓNS: 

 
1. Resume brevemente o contido do texto. 

2. Indica cal é a estrutura do texto. 

3. Dá a túa opinión persoal sobre a situación que se describe no texto. 
 
 

 FEMINISMO NA ACTUALIDADE. 
 

-Define os seguintes conceptos: patriarcado, xénero, casta sexual, teito de cristal, feminismo, 

sororidade, resiliencia... 

-O 8 de marzo supón unha demostración de empoderamento moi importante para o 

movemento feminista. Por que? Se non lembras ou non viviches na rúa o 8 de marzo, busca 

na prensa, a través da rede, como se contou esa xornada. Que se destaca nas crónicas? Ten en 

conta, que en moitas ocasións, un mesmo feito é narrado de diferentes xeitos polos medios. 

-Elixe unha imaxe das que aparecen na prensa, que para ti represente o 8 de marzo. Titúlaa 

dun xeito orixinal e, a continuación, explica ás compañeiras e compañeiros o porqué da túa 

escolla. 

-Escoita a canción “A ningún hombre”, da cantante Rosalía (Youtube) e tenta explicar coas 

túas palabras a súa significación. Despois tenta levar ese significado último a outra linguaxe: 

pode ser un texto literario, unha colaxe, unha fotografía ou unha videoconferencia, mais esa 

canción é tan potente que realmente se presta a ser inspiradora doutras propostas creativas, a 

que si? 

-Que é o ciberfeminismo? Coñeces algún exemplo de activista ou de acción ciberfeminista? 

Preséntalla na aula aos teus compañeiras e compañeiros. 

Exemplos de ciberfeminismo: - revista Píkara, www.pikaramagazine.com 
 

-blog Micromachismos do xornal en liña de El Diario 
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-vídeo denuncia 10 hours walking in New York as a woman 

(www.youtube.com/watch?v=b1XGPvbWn0A) 

a) Que denuncia o vídeo? Como reacciona a muller? O que lle ocorre a medida que 

vai camiñando pódese chamar “acoso”? Razoade as vosas respostas. 

b) Nalgunha ocasión vivistes as mozas da clase situación como as que se describe 

no vídeo? E os mozos? A que credes que se debe a diferenza? 

-Convertédevos en ciberfeministas! Algunha vez pensastes na cantidade de mulleres que 

non pasaron á historia das ciencias ou das matemáticas tan só polo feito de selo? A pesar 

de que cada vez son máis as obras que tentan recuperar os seus nomes, segue faltando 

moito coñecemento das científicas e das matemáticas que fixeron achegas fundamentais. 

Por que non abrides unha conta de clase na que vaiades subindo imaxes e información de 

mulleres que cambiaron o curso destas disciplinas ou que foron ben significativas nelas? 

 LITERATURA COMPARADA. A IMPORTANCIA DO CINE PARA 

VISIBILIZAR O EMPODERAMENTO DA MULLER. 

GUía DIDáCTICa Da PELíCULa “CORRE COMO UNa 

CHICa” 

“Facerme un oco nun mundo de 

homes foi o máis difícil da miña 

vida",afirma Michelle Payne. "Unha 

muller pode facer calquera cousa que se 

propoña: as mulleres somos poderosas, 

podemos facelo todo", explica Teresa 

Palmer. Michelle Payne          é a 

primeira mujer jockey que se alzou coa 

copa máis importante en canto a xinetes 

de carreiras se refire. Teresa Palmer é a 

actriz que lle deu vida á súa historia na 

película para entender que significa 

realmente "correr como unha rapaza" 

na era do feminismo e a igualdade de 

oportunidades. 
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Antes de comezar a analizar a obra, responde de forma razoada ás seguintes 

cuestións previas: 

1) Cres que unha persoa (home ou muller) pode conseguir todo o que se 

propoña na sociedade actual? 

2) Consideras que unha muller segue a ter máis dificultades hoxe en día que un 

home para lograr os seus propósitos no ámbito profesional? Por que? 

************************************************************** 

******** 
 

Como seguramente xa comentariades no apartado anterior, as mulleres seguen vendo 

limitado o seu acceso a moitos sectores laborais. Para reivindicar o dereito á paridade 

profesional, no mundo do cine, movementos como Time´s Up denunciaron de maneira 

constante estas desigualdades, pero no ámbito deportivo queda aínda moito camiño por 

recorrer. 

Time´s Up é unha corrente 

social que naceu en xaneiro do 2018 

para denunciar o acoso sexual que 

padeceron moitas actrices en 

Hollywood. A súa fundación está 

estreitamente vinculada ao caso 

“Weinstein”, a cadea de escándalos 

destapada despois de que varias 

actrices 

denunciaran os abusos que sufriron a mans do coñecido produtor cinematográfico. Na 

actualidade, este movemento converteuse nunha influínte organización internacional que 

traballa a prol da igualdade, a seguridade e o empoderamento das mulleres no mundo da 

cultura, no ámbito empresarial e no sistema lexislativo. 

Segundo un informe elaborado pola European Union Agency for Fundamental Rights 

no ano 2020, en Europa, unha de cada dez mulleres padece ao longo da súa vida algún 

tipo de violencia sexual. España figura no posto 22 deste ranking; pero o 80% dos casos 

non se denuncian á policía, polo que as cifras oficiais son sensiblemente maiores. 
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3) Por que cres que as vítimas de calquera tipo de violencia ou abuso sexual non 

denuncian a situación? Que factores poden frear ou silenciar esta situación? 

Tal e como evidencia a película que acabamos de ver, no deporte aínda proliferan as 

desigualdades xenéricas. Michelle Payne fixo historia ao converterse, en 2015, na primeira 

muller en gañar a Copa Melbourne. Competía con homes e en peores condicións físicas, 

despois de sufrir un aparatoso accidente poucos meses antes. A súa vitoria despexou o camiño 

a outras jockeys que perseguían o mesmo soño. 

4) Pon exemplos concretos de outras modalidades deportivas onde as mulleres non 

obteñan aínda as mesmas oportunidades nin recoñecementos que os homes. Por que sucede 

isto? As prácticas deportivas femininas reciben o mesmo respaldo que as masculinas en todos 

os casos? Contan coas mesmas campañas publicitarias, idénticos patrocinadores ou 

semellante repercusión mediática? Cal é a diferencia? Trata de buscar algunha razón que 

xustifique ou explique esta disparidade de criterios e recoñecementos. 

5) Indica, pola contra, algún deporte no que as mulleres destaquen especialmente 

e cita o nome de algunha delas. Por que cres que estas si acadaron relevancia a nivel 

nacional ou internacional? 

 
 

Michelle Payne mantén unha 

relación moi especial co seu irmán 

Stevie, que padece Síndrome de 

Down. Este logra traballar de forma 

independente no mundo da hípica e 

convértese nun dos seus principais 

apoios emocionais na súa loita por 

trunfar na Copa Melbourne. As 

persoas con algún tipo de 

discapacidade física ou psíquica 

constitúen outro dos grupos sociais 

vítimas, a miúdo, da discriminación ou a desigualdade. 
 

6) Consideras que as persoas con Síndrome de Down están plenamente integradas 

na sociedade? O sector profesional ofrécelles alternativas laborais 
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satisfactorias? Contan, ao teu xuízo, con suficientes axudas gobernamentais? Por que? 

7) Socialmente, valoramos por igual todo tipo de discapacidades? Actuamos do 

mesmo xeito ante persoas con discapacidades físicas que psíquicas? Se percibes algún 

cambio ao respecto, a que cres que son debidas esas reticencias? 

8) Stevie Payne é un exemplo real de superación dos límites impostos e de 

independencia profesional. Que características persoais (aprezadas na película) o 

conduciron á consecución destas metas? Como contribuíu a súa familia a fortalecer a súa 

seguridade en si mesmo? Que importancia consideras que ten a normalización da situación e 

da existencia de cada individuo na súa realización persoal? 

 
 

As carreiras de cabalos 

constitúen un dos deportes máis 

perigosos do mundo, cun índice de 

mortalidade moi alto. Pouco antes da súa 

victoria na Copa Melbourne, Michelle 

Payne sufriu unha fractura de cranio e 

importantes danos cerebrais a raíz 

dunha caída. Logrou recuperarse en 

tempo récord e regresar á competición, 

pese á oposición de parte da súa 

familia. A 

xinete afirmaba no seu momento: “Recupereime porque non podería vivir lonxe dun cabalo. 

Sei que parezo unha tola, pero ninguén entende a miña conexión co animal. Confíaslle a túa 

vida e el a ti, a súa. Sodes o cabalo e ti contra todos, e non hai nada mellor. Sabía que podía 

gañar a copa porque o meu cabalo era quen de facelo”. 

9) Sentiches algunha vez esa conexión especial da que fala Michelle con algo? Tes 

algunha afección que te anime a esforzarte e dedicarlle todo o tempo necesario para 

mellorar nesa disciplina? Que características posúe esa realidade para empuxarte a 

progresar na asunción de dita destreza? 

10) A identificación dunha paixón por algo conduce ao ser humano a exercitar as 

súas mellores calidades e a demostrar que a forza de vontade supón unha potente 
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baza que nos permite acadar as nosas metas. Que pasaría se loitásemos coa mesma 

convicción pola igualdade? Que aspectos da sociedade poderíamos cambiar? Cita algún 

exemplo concreto. 

 
 

Guía didáctica da película “UNA CUESTIÓN DE GÉNERO” 
 

“Una cuestión de género” está inspirada na historia real da xuíza Ruth Bader 

Ginsburg, que desafiou o sistema legal estadounidense e sentou as bases contra a 

discriminación de sexos. A película está ambientada en Nova York, nas décadas dos 60 e 70. 

Ruth é unha avogada e nai de familia que, xunto co seu marido Martin, muda o rumbo da 

historia ao defender un singular caso sobre discriminación xenérica que abriu o camiño para 

o tratamento da igualdade no Tribunal Supremo. 

1) Ao comezo da película, Ruth vese obrigada a renunciar a exercer a avogacía e 

dedicarse á docencia porque ningún gabinete de Nova York a contrata. Algúns aducen 

directamente os motivos (é unha muller) e noutros pregúntanlle cando terá o seu próximo 

fillo, empurrándoa a centrarse unicamente na súa familia ou contemplando esta como un 

impedimento para o seu crecemento profesional. Cres que, na actualidade, as mulleres 

renuncian total ou parcialmente ao desempeño ou ás 
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súas aspiracións laborais para dedicarse á familia? No caso de que a túa resposta sexa 

afirmativa, por que motivos consideras que se produce esta situación? Ao teu xuízo, como 

podería resolverse ou minimizarse? 

2) No caso que Ruth ten entre mans, é un home quen está discriminado, pois tanto a 

sociedade coma os tribunais consideran insólito que deixase o seu traballo para coidar da 

súa nai enferma. A mentalidade desa época parece non concibir que unha figura masculina 

se converta en coidador dunha persoa dependente. Cres que esta realidade é diferente hoxe 

en día ou seguen a manterse os mesmos parámetros que na década dos 70? Hai moitos 

homes que abandonen as súas competencias profesionais para dedicarse ao coidado dun 

familiar enfermo? Por que? Quen o fai habitualmente? Están homes e mulleres igual de 

preparados para o desempeño deste labor? Razoa a túa resposta. 

3) O feito de que a acción presentada na película sucedese hai relativamente pouco 

tempo invítanos a pensar no presente con cautela e a non crer que xa está todo feito en 

materia de igualdade. Ante que outras formas de discriminación podemos estar sendo cegos 

hoxe en día? 

 
 

Nun momento determinado da película, a 

filla adolescente de Ruth recrimínalle a súa nai que 

soamente con palabras non se logra cambiar a 

realidade. Afirma que: “Non é un movemento se 

todo o mundo está sentado”. 

4) Que opinas ao respecto? Que é necesario facer cando un desexa cambiar 

situacións que considera inxustas? Como debemos actuar? 

5) A película reflexa moi ben os beneficios do apoio ante as loitas que 

emprendemos. Ruth atopa moitos obstáculos no seu camiño; pero tamén conta coa axuda 

incondicional da súa familia, e especialmente do seu marido, que cre na igualdade coa 

mesma contundencia que ela. Consideras que conseguiría Ruth os mesmos resultados se a 

súa familia non a animase a batallar polos seus ideais? Que outros problemas podería 

atoparse? 
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fogares baleiros…” 
 

6) En que outros momentos ou situacións cres que se empregaron medos coma este 

para tratar de lexitimar situacións inxustas? 

7) Pensas que o traballo das nais fóra da casa pode perxudicar a educación dos 

fillos? Pola contra, que beneficios se poden derivar do desempeño profesional dunha muller 

para o núcleo familiar e para ela mesma? 

 
 

Baixo a tapadeira dunhas leis protectoras coas mulleres, Ginsburg denunciou que o 

obxectivo desas normas non era protexelas, senón mantelas no seu sitio. Un sitio inferior ao 

ocupado polo home. Porque “decidir que a muller non faga un traballo non é un privilexio, 

senón unha xaula. E as leis son as reixas”. Neste sentido, foi máis alá á hora de cuestionar o 

dereito do país a cambiar xa que, de non telo, “somos presos das nosas leis”. 

8) Cres que segue a haber leis inxustas en materia de igualdade? Ocórresche algún 

exemplo? 

9) Consideras que o sistema lexislativo de calquera país democrático camiña 

parello ao avance social ou sería necesario realizar modificacións para acomodarse ás 

novas realidades? 

10) Que cambios se poderían operar na sociedade actual para acoller situacións 

paritarias na educación, a vida profesional, familiar, a liberdade sexual, a mellora das 

condicións das persoas enfermas, dependentes, discapacitadas..? 

En varias ocasións ao longo da película, 

vemos que os que se opoñen aos 

formulametos de Ruth se mostran 

horrorizados ante un futuro que lles 

parece imposible. Verbalizan opinións do 

estilo: “A onde imos parar? Mulleres fóra 



  

41 

 

 

 AVALIACIÓN. 
 

Toda avaliación debe encamiñarse non só a indagar sobre as aprendizaxes do alumnado 

senón tamén sobre o proceso de ensinanza que nós, o profesorado, desenvolvemos nas aulas 

e a conveniencia de revisar algúns aspectos da práctica docente. Tamén achegará datos sobre 

a evolución do alumnado de forma individual e grupal, co fin de poder modificar, cando for 

preciso, a nosa formulación didáctica. A avaliación debe ter unha finalidade formativa como 

fonte motivadora, de corrección e de reforzo, orientando ao alumnado sobre o grao de 

adquisición de obxectivos e sobre posibles deficiencias que precise reparar. 

Todo proceso de avaliación debe realizarse ao longo de tres momentos: 
 

 Inicial. Este tipo de avaliación, que realizaremos no momento de iniciar novas fases 

de aprendizaxe, ten como fin valorar o nivel de coñecemento previo do alumnado sobre a 

materia de igualdade así como a detención de prexuízos para poder combatelos. Estas primeiras 

pescudas orientarannos e axudarannos na toma de decisións sobre a metodoloxía, a 

organización da aula... facilitando as nosas actuacións e axustándoas ás características dos 

nosos alumnos/as. Entre os medios existentes para levala a cabo están: documentación 

existente na rede, fichas do profesorado, remuíños de ideas, tarefas concretas, cuestionarios, 

resultados de controis ou avaliacións anteriores... 

 Continua. Esténdese ao longo de todo o proceso educativo. Serve para retroalimentar 

o noso proceso de ensinanza-aprendizaxe e orientar as modificacións que consideremos 

precisas, unha vez determinadas as dificultades e a orixe destas. 

 Final. Ao finalizar as UD compróbase se se cumpriron os obxectivos previstos e 

analizarase a evolución do alumnado de xeito individual e grupal, tendo presente tamén a 

avaliación inicial e a formativa. Permite detectar avances e dificultades antes de abordar unha 

secuencia de aprendizaxe nova. Axuda ademais, a valorar a propia práctica docente polo que 

obteremos unha visión xeral do proceso avaliador mediante enquisas. A avaliación permitirá a 

aparición de resultados non programados inicialmente e que deberán ser obxecto de 

valoración. A implicación do alumnado en todo o proceso mediante a autoavaliación e a 

coavaliación é importante, pois nesta etapa favorecerase a independencia e a autonomía 

impulsando a elaboración de xuízos e criterios persoais. O deseño dos instrumentos das 

avaliacións debe responder á consecución dos obxectivos referenciados nos criterios de 

avaliación e os estándares de aprendizaxe da materia. Ademais, empregaranse como 

ferramentas para a 
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avaliación os modelos de rúbrica. As diferentes técnicas e instrumentos de avaliación que 

empreguemos permitirannos valorar o grao de cumprimento dos obxectivos por parte dos 

alumnos/as, así como a adecuación do enfoque didáctico. 

 Entre os procedementos de recollida de información para a avaliación destacamos: 

1.- Seguimento diario das actividades de aula. 

2.- Observación das interaccións do alumnado na aula (actitudes, implicación e 

participación, colaboración, respecto polos demais, achegas ao traballo grupal...). 3.- 

Análise da produción oral e escrita dos alumnos/as. 

4.- Valoración doutras tarefas (comentarios e resumos de textos, exercicios de reflexión 

metalingüística, lecturas, traballos monográficos...). 

5.- Detección de coñecementos e de ideas previas. 

7.- Realización de probas específicas ou proxectos. 

 
Ademais, prestarase especial atención ao esforzo, o traballo e a vontade por acadar 

os obxectivos, xunto co interese e a actitude positiva no desenvolvemento da unidade 

didáctica. 

Valorarase tamén a participación activa na aula e o comportamento solidario e de 

compromiso cívico responsable, acorde á temática que aborda a unidade didáctica. 

Rúbrica para a avaliación da consecución dos obxectivos e estándares de 

aprendizaxe da unidade didáctica 

Indicadores 
de logro 
/ 
Contido
s 

Insuficient
e (3 
puntos) 

Suficient
e (5 
puntos) 

Notable 
(7 
puntos) 

Sobresalient
e (10 
puntos) 

Punto 
s 
totai
s 

Xénero Descoñece o 
significado 
do termo 
“xénero”. 

Identifica o 
significado 
de “xénero” 
de maneira 
superficial. 

Coñece o 
significado 
da palabra 
“xénero” e o 
seu efecto 
na vida das 
persoas. 

Analiza e 
conceptualiza 
criticamente 
o concepto 
de “xénero” e 
propón 
alternativas 
ao sistema 
binario 
actual. 

 

Sexo Non 
recoñece o 
significado 
de “sexo”. 

Identifica o 
significado 
de “sexo” de 
xeito 
superficial. 

Coñece o 
significado 
de “sexo” e 
diferénciao 
do 
de “xénero”. 

Analiza e 
conceptualiz
a 
criticamente 
o concepto 
de 
“sexo”. 
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Estereotip
os de 
xénero 

Comprende 
os 
estereotipos 
de xénero e 
manéxaos de 
forma 
habitual. 

Identifica 
algúns 
estereotipos de 
xénero. 

Coñece a 
maioría dos 
estereotipos 
de xénero e 
amósase 
crítico/a 
cara eles. 

Analiza e 
conceptualiza 
criticamente 
os 
estereotipos 
de xénero e 
propón 
alternativas 
non 
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    discriminatori

a s. 
 

Igualdade 
de 
oportunidad
e s 

Non manexa 
nin entende 
o concepto 
de 
“igualdade 
de 
oportunidade
s ”, ao crer 
que homes e 
mulleres xa 
contan con 
elas. 

Identifica de 
forma 
superficial 
algunhas 
desigualdades 
de xénero. 

Comprende a 
importancia 
da igualdade 
de xénero e 
propón 
actuacións 
para traballar 
cara ese 
obxectivo. 

Analiza e 
conceptualiza 
histórica e 
criticamente a 
igualdade de 
oportunidades, 
valorando e 
propoñendo 
alternativas 
para lograr 
dita 
igualdade. 

 

Roles 
de 
xénero 

Non é quen 
de identificar 
roles 
tradicionais 
asociados ao 
xénero. 

Identifica 
diferentes 
roles 
asociados aos 
xéneros. 

Comprende a 
relación entre 
os 
estereotipos e 
os roles de 
xénero, 
identificando 
ambos. 

Analiza e 
conceptualiza 
criticamente 
os roles de 
xénero e 
relaciónaos 
correctament
e (influencia, 
causa e 
consecuencia
) con outros 
conceptos 
aprendidos. 

 

O papel 
das 
mulleres 
no século 
XIX 

Descoñece o 
rol das 
mulleres no 
s. XIX. 

Coñece as 
principais 
ideas expostas 
neste bloque 
de contido. 

Comprende 
as ideas 
principais 
expostas 
neste bloque 
de contidos e 
sabe 
contextualizal
a s. 

Analiza, 
valora e 
reflexiona 
criticamente o 
rol das 
mulleres na 
loita pola 
igualdade de 
xénero 
durante 
o s. XIX. 

 

As 
mulleres 
das 
Irmandade
s da Fala 

Descoñece o 
rol das 
mulleres nas 
Irmandades 
da Fala. 

Coñece a 
realidade das 
mulleres 
vinculadas ás 
Irmandades 
da Fala. 

Entende a 
problemática 
e as 
dificultades 
vividas polas 
mulleres 
asociadas a 
este 
movement
o literario. 

Analiza, 
valora e 
reflexiona 
criticamente o 
rol das 
mulleres 
vinculadas ás 
Irmandades 
da Fala. 
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As 
mulleres no 
Franquism
o 

Descoñece 
o rol das 
mulleres 
no 
Franquism
o. 

Entende 
superficialmen
te o retroceso 
na igualdade 
de xénero 
durante o 
Franquismo. 

Coñece o 
atraso nas 
liberdades, os 
roles e os 
estereotipos 
de xénero que 
se manifestou 
no 
Franquismo, 
así como as 
súas causas. 

Analiza, 
valora e 
reflexiona 
criticamente 
sobre as 
causas e as 
consecuencias
, a ideoloxía e 
as entidades 
involucradas 
no retroceso 
das 
liberdades, o 
rol e os 
estereotipos 
discriminatori
o s que 
sufriron as 
mulleres 
durante o 
Franquism
o. 
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A 
diversidad
e sexual 

Non 
recoñece o 
dereito á 
diversidade 
sexual nin a 
expresión 
desta 
identidade. 

Comprende 
parcialmente a 
diversidade 
sexual 
existente e 
manifesta 
pouca empatía 
cara a 
conceptualizac
ió 
n e expresión 
desta 
identidade. 

Comprende a 
importancia 
da diversidade 
sexual e 
propón 
actuacións 
para traballar 
cara a plena 
normalización 
desta 
realidade. 

Analiza e 
conceptualiza 
criticamente a 
diversidade 
sexual e 
propón 
alternativas 
non 
discriminatori
a s cara esta 
realidade. 

 

A 
violencia 
de xénero 

Non 
recoñece a 
importancia 
desta lacra 
social. 

Comprende a 
problemática 
que supón a 
violencia de 
xénero, pero 
non analiza 
correctamente 
as súas causas e 
consecuencias. 

Identifica 
correctamente 
a problemática 
da violencia de 
xénero, 
detectando a 
súas causas e 
consecuencias
. 

Analiza de 
forma crítica 
o concepto e a 
casuística da 
violencia de 
xénero, 
identificando 
as súas causas 
e 
consecuencias
, realiza unha 
detección 
precoz das 
mesmas e 
manifesta 
unha actitude 
de 
rexeitamento 
cara as 
agresións 
físicas, 
verbais 
e de 
manipulació
n. 
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O 
Feminismo 
na 
actualidade 

Descoñece o 
avance e 
importancia 
do 
movemento 
feminista na 
actualidade. 

Identifica de 
maneira 
superficial os 
logros do 
movemento 
feminista e a 
necesidade de 
impulsar esta 
maneira de ser 
e de pensar. 

Recoñece e 
valora a 
importancia 
do 
movemento 
feminista, 
asociándoo á 
loita pola 
igualdade de 
oportunidades 
e o 
rexeitamento 
cara a 
violencia de 
xénero. 

Valora e 
reflexiona 
criticamente a 
loita pola 
igualdade do 
movemento 
feminista, o 
rexeitamento 
sistemático de 
calquera 
manifestación 
de violencia 
de xénero e 
adopta estas 
actitudes 
cívicas 
arredor da 
protección 
da 
dignidade 
persoal. 

 

 

 

 


