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OBRADOIROS DIDÁCTICOS PROXECTO LIBERTAS 

 

Dirixidos a adolescentes e xoves de ESO e Bacharelato, co obxectivo xeral de educar na igualdade, na 
tolerancia e no desenvolvemento de habilidades e capacidades persoais e  interpersoais que 
favorezan actitudes que rexeiten da violencia, os prexuízos e os comportamentos sexistas e 
discriminatorios.  

Número máximo de participantes por obradoiro: 30 

Número de horas de cada obradoiro: 3  

Horario: venres de 10.30 a 13.30 horas no MUSEO CAMILO JOSÉ CELA. 

Información e reservas: 981 81 24 25 ou visitas@fundacioncela.gal 

 

CALENDARIO DOS OBRADOIROS 

 

OBRADOIRO 1 – Venres 1 de febreiro e 1 de marzo. 
 
E TI,  SÉNTESTE CENSURADO?  
A REPRESIÓN NAS ARTES CINEMATOGRÁFICAS E MUSICAIS CONTEMPORÁNEAS. 
 

 Obxectivo xeral:  
Coñecer a censura e represión no pasado recente da Historia do cine e a música contemporáneas.  
Valorar o nivel de censura ao que cada participante está sometido. Tomar conciencia da 
fraxilidade dos dereitos e desenvolver actitudes de defensa.  
 Contidos básicos: 
Liberdade de expresión. Dereitos humanos. A censura e a crítica unilaterais. Tipos de censura.  A 
represión das artes. Límites da liberdade de expresión. A situación do Dereito de expresión no 
mundo.  
 Enfoque metodolóxico: 
Empregaranse dinámicas activas e participativas (simulacións, análise de  materiais audiovisuais 
e realización dunha fotografía)  sobre un elemento artístico censurado na actualidade (libro, 
película, canción) . Posta en común e elección da que se considere máis destacada.    
 Relatores:  
Profesores e membros do  IMER e o autor da parte artística de Libertas. 
 Destinatarios 
Alumnado de ESO e Bacharelato. 

 

 

 



 

OBRADOIRO 2 – Venres 8 de febreiro. 
 
EU TAMÉN SON MACHISTA.  
 

 Obxectivo:  
Obradoiro co fin de que os participantes detecten o seu grao de machismo, coa pretensión 
de neutralizalo.  

 Contidos:  
Sexismo, o machismo, a (des)igualdade de xénero, a (des)igualdade de oportunidades, a 
violencia de xénero, os  micromachismos.  

 Enfoque metodolóxico:  
Deseño eminentemente práctico no que, a través de didácticas áxiles e novidosas, os 
participantes sexan quen de detectar e neutralizar en si mesmos actitudes e condutas 
machistas.  

 Relatores:  
Dúas profesoras de ensino secundario e bacharelato, especializadas en mediación.   

 Destinatarios:  
Alumnado de ESO e Bacharelato. 

 

OBRADOIRO 3 – Venres 15 de febreiro. 
 
TODXS SOMOS DIVERSXS. 
EDUCANDO EN LIBERDADE. 
 

 Obxectivo: 
Facer visibles as realidades e dereitos das persoas con identidades sexuais distintas na escola 
e na sociedade. 

 Contidos: 
o Saída do armario 
o Bulling e ciberbulling 
o Identidade de xénero 
o Cultura e dereitos LGTBI 
o Estratexias para abordar a diversidade en centro escolares 

 Enfoque metodolóxico:  
Relatorios formativos empregando recursos e medios audiovisuais e técnicas participativas 
de debate. 

 Relatores:  
Membros da Asociación pola Liberdade Afectivo Sexual (ALAS) da Coruña. 

 Destinatarios:  
Alumnado de 3 e 4 º ESO e Bacharelato. 

 



OBRADOIRO 4 – Venres 28 de febreiro. 
 
EU SON ASÍ, E QUE? 
AUTO-CONCEPTO E XESTIÓN DAS EMOCIÓNS. 
 

 Obxectivo: 
Incrementar a competencia individual dos adolescentes a través da adquisición de habilidades 
persoais e sociais,  valores, normas e actitudes  que contribúan a desenvolver a capacidade de 
relacionarse cun mesmo e cos demais de xeito satisfactorio. 

 Contidos:  
Relacionados co adestramento de habilidades inter e intra persoais: 

o autoestima 
o conciencia emocional 
o autorregulación e expresión das emocións 
o auto-coñecemento, autocontrol e auto-confianza 
o empatía 
o ser asertivo/a 
o toma de decisións 
o presión de grupo 
o resolución de conflitos 

 Enfoque metodolóxico: 
O obradoiro ten un deseño práctico a través de dinámicas de grupo, debates, xogos de 
interacción e competencia emocional, verbalización e afondamento nos contidos a tratar. 

 Relatores:  
Psicólogos da Asociación Antidroga Renacer de Ribeira. 

 Destinatarios: 
Alumnado de ESO-Bacharelato. 
 
 
 
 
 

MUSEO CAMILO JOSÉ CELA 
Exposición Proxecto Libertas 

18 de xaneiro / 2 marzo 
De Martes a Sábados de 10 a 14 e de 16 a 19 horas. 

R/Santa María 22 – Iria Flavia 
15.917 Padrón (A Coruña) 

981 81 24 25 
visitas@fundacioncela.gal 

www.fundacioncela.gal 


