
 

  

GUIA DIDÁCTICA 

MULLERES SABIAS 
 

“Non sei cando dispuxen rebelarme.                                                                                           

Non aceptar que só se me concedesen como                                                            

válidos                                                                                                                              

dez ou vinte anos con pel de mazá;                                                                                    

sentirme orgullosa dos sinais                                                                                               

da miña madurez.” 

Gioconda Belli. 
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1.- Introdución 

O feminismo desenvólvese coma un proceso fundamental para a consecución dos 

valores sociais, de igualdade e liberdade, de xeito que afecta en todas as etapas e 

ámbitos que conforman o desenvolvemento das persoas. Por iso, nun espazo tan 

esencial e principal coma é a educación, é preciso comezar a traballar a igualdade e a 

perspectiva de xénero, desde idades temperás, promovendo a  transmisión de valores 

que fomenten a igualdade entre os sexos e o respecto a diversidade. 

Existe unha profunda necesidade de iniciar a concienciación en materia de igualdade, 

desde os primeiros anos da vida das nenas e nenos, avaliando como se adquiren os roles 

e estereotipos de xénero, os factores que inflúen na súa aprendizaxe, así como, o papel 

que para a xuventude xogan as persoas adultas da súa contorna, sobre todo, os referentes 

familiares e escolares, como modelos principais de adquisición de valores. 

O proxecto“Sabias” pretende visibilizar as mulleres maiores de 65 anos e as súas 

historias vitais, como fonte de sabedoría, experiencia e aprendizaxe para as xeracións 

futuras. 

A pandemia actual da COVID-19, pon ainda máis a nosa  mirada nas vulnerabilidades 

asociadas o xénero,  que se incrementan coa idade e as necesidades detectadas de dar 

voz a este colectivo, promovendo a visibilización das mulleres anónimas e das 

súasaportacións, en todos os eidos da vida cotiá.  

Por este motivo, a Concellería de Igualdade do Concello de Soutomaior, decide dirixir a 

actividade de este ano co gallo do 8 de Marxo, Dia Internacional da Muller, o 

apoderamento da muller rural e das muller maior de 65 anos, entendendo que ambos 

colectivos precisan unhamaior posta en valor na nosa sociedade, dando voz as 

oportunidades que ofrece a idade e a experiencia, como visibilizando unhas biografías 

nas que a adicación os coidados como epicentro da vida, fixo posible o avance das 

xeracións futuras. 

A Organización Mundial da Saúde (OMS) define o edadismo coma “Os estereotipos, os 

prexuízos e a discriminación contras as persoas debido a súaidade. Accións directas ou 

indirectas polas que unhapersoa é excluída, considerada diferente, ignorada ou tratada 

coma se non existira, polasúaidade”, Incluír as “mulleres sabias” nos proxectos de 

igualdade, é una débeda das novas xeracións, en recoñecemento da posta en valor da 
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experiencia, sabendo que estas discriminacións, no caso das mulleres son mais 

pronunciadas. Exiliar a estendida idea, de que a igualdade, é cousa de mulleres, e 

entender, que é,cousa de toda a sociedade.. 

Tendo en conta todo isto, as actividades desta unidade están orientadas  a visibilización 

da experiencia vital como un valor , a dar voz as oportunidades que  nos ofrece a idade, 

e a promover os coidados como eixe central da vida. 

Os centros educativos, como axente socializador da vida das mocidade, é o lugar no que 

se desenvolven as primeiras relación interpersoais, e onde a adquisición dos criterios, 

coñecementos, achados, logros, fracasos e éxitos das persoas de hoxe, as de mañá e as 

de onte. 

2.-Xustificación teórica 

O artigo 14 da Constitución Española proclama  o dereito á igualdade e a non 

discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión ou calquera outra condición 

o circunstancia persoal ou social. Pola súa parte o artigo 9.2 consagra a obriga dos 

poderes públicos, a promover as condicións para que dita igualdade sexa real e efectiva. 

A igualdade entre mulleres e homes, é un principio xurídico universal recoñecido en 

diferentes textos internacionais sobre dereitos humanos, ente os que destaca, a 

Convección sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller, 

aprobada pola Asemblea Xeneral das Nacións Unidas en decembro de 1979 e ratificada 

por España no 1983, e os avances introducidos por Conferencias Mundiais 

Monográficas como Nairobi 1985, Beijing en 1995. 

A igualdade é, en si mesmo, un principio fundamental da Unión Europea. Desde a 

entrada en vigor do Tratado de Amsterdam, o 1 de Maio de 1999, a igualdade entre 

mulleres e hombres, e a eliminación de desigualdades entre unhas  e outros son 

obxectivos que deben integrarse en todas as políticas e accións da Unión  Europea, e dos 

seus membros. En España contamos con a Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a 

igualdade efectiva de mulleres e homes, en Galicia contamos co Decreto Lexislativo 

2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais 

da cominade autónoma, en materia de igualdade. 
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3.-Contextualización 

A necesidade desta guía didáctica xurde do programa “Mulleres Sabias” realizado  ó 

longo do ano pasado no Concello de Soutomaior, desde o 15 de Outubro, Día 

Internacional da Muller Rural, ata a campaña do 8 de marzo, Día Internacional da 

Muller. Visibilizamos a mulleres da nosa contorna, mulleres que son sabias por toda una 

traxectoria vital que debemos poñer en valor, e por iso mesmo, a campaña vai dirixidas 

a elas, e o recoñecemento das súas aportacións a sociedade. 

 Dentro deste programa realizaronse dous actividades:  

- O mural que preside a medianera dun edificio a entrada de Arcade que retrata a   

Carmen “A Zoca”,  realizado  por Joseba Muruzábal dentro dos súa obra de 

fenómenos do rural.  

Neste caso Carmen foi escollida pola cofradía para representar a todas esas mulleres 

traballadoras do mar, que levan toda a vida desde moi cativas, compaxinando o 

coñecemento dunha profesión relacionada co seu entorno e os coidados. 

- Namórate de ti é outro programa desenvolvido dentro do proxecto “Mulleres 

Sabias”. Trátase  de empoderar as mulleres sabias, a través da fotografía. 

Aprender a valorar o seu corpo, as súas capacidades, e crear unha rede de lazos 

de sororidade, saír do illamento social e medrar en autoestima.  

Debido os bos resultados destes programas consideramos que é oportuno seguir nesta 

liña de traballo. Pensamos que hai un motón de mulleres sabias na  nosa contorna que 

nos gustaría  descubrir coa vosa axuda. 

4.-Obxectivos 

 Empoderar o territorio a través das mulleres que o habitan. 

 Visibilizar a importancia,  e o valor da idade na vida das mulleres da 

nosa contorna. 

 Afondar na nosa árbore xenealóxica, para identificar  a nosa historia 

familiar, e as nosas herdanzas psicolóxicas. 

 Poñer en valor os coidados, como epicentro da vida. 

 Fortalecer os vínculos interxeracionais. 
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5.-Metodoloxía 

A metodoloxía, na que se basea esta unidade didáctica, está consolidada, baixo os 

criterios e principios metodolóxicos que recollen o Decreto 86/2015 de 25 de xuño, polo 

que se establece, o currículo de educación secundaria obrigatoria, e do bacharelato na 

Comunidade Autónoma de Galicia. Dentro dos Obxectivos do decreto, queremos 

traballar nesta unidade didáctica sobre todo:  

- Asumir responsablemente os seus deberes. 

- Coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas. 

- Practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos. 

- Exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos, e a igualdade de trato e 

de oportunidades entre mulleres e homes, como valores común dunha sociedade 

plural. 

- Prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

- Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.  

- Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo”.  

A metodoloxía será, activa e participativa, favorecendo o traballo individual, e 

cooperativo do alumnado, traballando os valores democráticos, cívicos e éticos, cun 

enfoque globalizador, e un aprendizaxe significativo. 

Por outra banda, os criterios metodolóxicos específicos que se expoñan para a unidade, 

concrétanse en canto a organización espacial: case sempre, as actividades 

desenvólvense na propia aula, aunque tamén se poden usar outros espacios, como as 

zonas comúns do centro. 

Por outra parte, en canto a organización temporal, mantense  gran flexibilidade nos 

tempos, para poder respectar o ritmo de traballo do alumnado. Axustando as actividades 

aos diferentes momentos da xornada,  que se podan axustar a planificación do centro, 

considérase que o tempo óptimo é unha hora semanal durante 3 sesións 

A avaliación da unide didáctica será continua, formativa e integradora. 
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6.-Actividades 

A)     Coñecendo as nosas mulleres SABIAS. 

Obxectivo: 

-          Poñer en valor a historia das mulleres maiores da contorna do  alumnado. 

Materiais necesarios: 

-          Unha cámara para facer fotos ou gravar vídeo. 

-          Folios para desenvolver a historia de vida da muller 

-          Bolígrafos 

Desenvolvemento da actividade: 

Facerunha entrevista a una muller maior da unidade familiar, ou da contorna, do 

alumnado. Importante a destacar na entrevista, a súa forma de vida, as experiencias 

aprendidas. 

Como se gañaba a vida?, Foi a escola?, Matrimonio, fillas/os?  Cómo aprendeu a 

coidar? De qué cousas da vida obtivo pracer? Como foi atravesar os diferentes 

momentos do ciclo vital? 

A entrevista pode facerse en formato dixital, ou ben, presentar algunhas fotografías da 

muller, e logo escribila en papel. É importante ter a autorización das mulleres 

interesadas, para poder publicar as suas historias, contar as súas experiencias vitais. 
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B)      Presentamos á muller. 

Obxectivo: 

-          Visibilizar e empoderar as mulleres sabias da nosa familia. 

Materiais necesarios: 

-           A presentación do traballo realizado, en formato dixital ou en papel. 

Desenvolvemento da actividade: 

O alumnado debe facer unha presentación da súa investigación, da muller escollida da 

súa familia ó resto da clase, facendo un pequeno resumo.  Destacar o porque da elección 

de esa muller? Que cousas aprendeu de ela, que descoñecía? Qué espertou en ti 

admiración do seu relato? 

 

C)      Para a publicación. 

Obxectivo: 

-          Visibilizar a importancia da vida das mulleres maiores da nosa contorna. 

Materiais necesarios: 

-          Os traballos realizados polo alumnado nas xornadas anteriores. 

-          Cartóns 

-          Pegañento 

-          Bolígrafos 

-          Folios 

-          Fotografías 
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Desenvolvemento da actividade: 

Facer unha selección das mulleres de cada clase, explicando cales son os motivos para 

esa elección. Esa selección publicarase na paxina web do facebook do CIM, ademais de 

facer una pequena exposición, no propio edificio do centro educativo (se o profesorado 

considerao oportuno) 

D)     Exposición das mulleres Sabias. 

Obxectivo: 

-          Visibilizar as mulleres sabias da nosa contorna 

Materiais: 

-          Cartóns para facer a exposición 

Desenvolvemento da actividade: 

Preparar a presentación das mulleres seleccionadas, pode ponerse unha foto nun cartón, 

cunha breve historia da súa vivencia, podemos explicar cunha frase porque eliximos a 

esta muller, se o consideramos relevante. Unha vez preparado os cartóns, escolleremos 

os lugares do centro para montar a exposición. Publicaremos o longo do mes de marzo 

na páxina do CIM de Soutomaior, e a do centro educativo, se así considerao oportuno, 

as historias escollidas cunha fotografía e a súa historia vital, xa que consideramos, que é 

moi importante, dar a coñecer a historia das nosas “mulleres sabias”. Non debemos 

perder estas historias. 

 

7.-Avaliación 

A avaliación será, formativa e final, e nela avaliaranse: 

1. As compentencias básicas, como favorecer o uso integrado e significativo dos 

Tics, favorecer o uso de fontes de información diversas, favorecer a 

comunicación oral, e impulsar a funcionalidade do aprendido fora do ámbito 

escolar. 

2. Cumprimento dos obxectivos establecidos nesta unidade 
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Para a realización da avaliación final pódense utilizar estes ítems: 

- O alumnado conseguiu conectar coas mulleres da súa contorna? 

- Puxeron en valor a súa historia vital? 

- Consideran importante a súa historia vital para realizar aprendizaxes dela? 

- Consideran importante a necesidade de dar a coñecer a dicir historia? 

- Recoñecen as súas herdanzas psicolóxicas? 

- Tomaron conciencia do valor do tempo dedicado ós coidados? 

 


