


 A ANPA do IES Xesús Ferro Couselo en
colaboración coa directiva do Centro, está a
desenvolver este ano 2019 o proxecto
Equality 3.0: Coeducando na liberdade.
Con este proxecto preténdese seguir
apostando e traballando por unha educación
transversal que de resposta tamén as
inquietudes, necesidades e intereses do
alumnado, profesorado e familias.
O proxecto componse de :

Obradoiros co alumnado
Obradoiros coas familias
Concursos
Charlas 
Photocall: Ponte as gafas violetas
Realización do Mural da Portada

Coma sempre contamos coa túa presenza
para continuar coeducando xuntos/as
Máis info  en www.anpaisferrocouselo.com
 

      OBRADOIROS CONCURSO
LITERARIO
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Coaching Educativo
Departamentos de Lingua Galega, Lengua Castellana, Inglés, Francés,

Biblioteca e Dinamización Lingüística

Coeducando na Liberdade

Os Contos non son como chos contaron....
 Atréveste a cambiarlle o final?

 
Xa está aquí o primeiro concurso literario Equality 3.0. en colaboración co
Departamento de Dinamización Lingüística e Biblioteca do IES Xesús Ferro
Couselo e patrocinado pola ANPA. Anímaste a participar? 
 
Poderán participar neste concurso os alumnos/as de calquera curso do IES
Xesús Ferro Couselo que presenten un relato, poema ou conto escrito en
Galego, Castelán, Inglés ou Francés. O traballo poderá ser realizado de
maneira individual ou colaborativa (familia, amig@s ou compañeir@s)
 
O contido da narración poderá versar sobre calquera ámbito e temática
relacionada coa igualdade e poderá presentarse ata as 00:00h. do luns 18
de novembro de 2019. 
 
O premio para o/a gañador/a consistirá nunha camiseta moi especial por
parte do IES Xesús Ferro Couselo, nun libro e nun marcapáxinas de coiro
por parte da ANPA; así coma na publicación do texto na web do centro e na
web da ANPA.  Os/as dous finalistas recibirán unha camiseta e un
marcapáxinas. Todos os/as demais participantes recibirán un pequeno
obsequio pola esforzo realizado.
 

Podes consultar as bases completas en www.anpaiesferrocouselo.com
 
 
 

 Primeiro Obradoiro introdutorio do
proxecto para aprender a mirar a realidade,
descubrir micromachismos e ver cómo estos
nos afectan

#GafasVioletas
 

24 de Outubro
Obradoiro 1: Mirarnos con

gafas violetas

7 de Novembro
Obradoiro 2: Internet e as

novas tecnoloxías

21 de Novembro
Obradoiro 3: Educación

Afectivo-Sexual

Con familias e alumnado

 Os riscos dun mal uso do Smartphone e das
Redes Sociais. Os novos fenómenos virtuais
da sextorsion, ou cyberstalking, e as novas
formas de violencia de xénero perpetradas
dixitalmente. 

#VidaOnlineSegura 
 

 A sexualidade dende a  tolerancia e atención
a diversidade e evitando os medos e falsos
mitos que acompañan a estos temas na nosa
sociedade.

#Sexualidade
 


