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O Día Internacional das Mulleres é unha data fundamental 
para reflexionar e analizar os avances que conseguimos e 
seguir  reivindicando dereitos. A súa celebración nos centros 
educativos axudaranos a tomar conciencia das dificultades 
que, aínda hoxe, atravesan as mulleres. 

Aínda que debemos ter en conta que todos os días son bos 
para traballar e apostar pola igualdade e, nese sentido, todos 
os días son 8 de marzo, propoñemos que este día sirva de 
escusa para estudar esta temática ao longo de todo o mes de 
marzo, de maneira que non quede como unha actividade 
puntual dentro do calendario escolar. 

O consenso social que está a xurdir na actualidade en torno 
ao feminismo e a necesidade de dar un novo empuxe máis 
claro, contundente e preciso aos dereitos das mulleres, loitar 
contra as violencias e asumir os novos retos sociais, xa ten 
dimensións mundiais.
 
Aínda queda moito por facer. Os cambios son lentos e en 
moitas ocasións insuficientes. As mulleres e as nenas seguen 
estando é desvantaxe: son  infravaloradas, traballan máis e 
gañan menos, son o centro das violencias en diversas expre-
sións e teñen, por tanto, menos oportunidades para desen-
volverse  autónomamente. 

No ámbito educativo é moi importante abordar a igualdade de 
mulleres e homes con contidos concretos que permitan ao 
alumnado tomar maior conciencia das desigualdades e 
profundar nunha concepción da realidade que integre outra 
maneira de relacionarse, na que prime a capacidade crítica, a 
erradicación dos roles sexistas e a procura de novas formas 
de situarse no mundo. 

Neste sentido, esta guía é só un exemplo dalgunhas activida-
des e recursos para a celebración do Día Internacional das 
Mulleres como vehículo para conseguir o desenvolvemento 
integral do alumnado. Co obxectivo de lograr unha escola  
coeducativa, animamos a todos os centros escolares a 
establecer un plan de medidas concretas para a igualdade e o 
desenvolvemento integral da personalidade do alumnado, 
enfocado a erradicar o  sexismo e a  invisibilización das 
mulleres e reafirmar o feito de ser persoas con plena capaci-
dade sobre o noso benestar, desexos, dereitos e, en definitiva, 
sobre as nosas necesidades sen o xugo  opresor dun sistema 
que nos clasifica,  jerarquiza e atribúe roles pechados que só 
minguan a nosa liberdade. 

O feminismo está a ser un medio de transmisión de todos 
estes valores para impulsar as relacións, a vivencia da persoa 
consigo mesma e o medio, así como o desenvolvemento 
individual e colectivo desde a liberdade.

ACT IVIDADES PARA T RABALLAR O 8 DE MARZO
MÁIS FEMINISMO É MÁIS EDUCACIÓN 

Introdución



Ser, deixar ser ás outras persoas, coñecer as realidades e 
axuntar esforzos para a procura dunha sociedade máis xusta,  
empática e fundamentada na igualdade, a liberdade, a seguri-
dade e o recoñecemento de todas as persoas por igual. 

O feminismo está a ser un espazo de ilusión para moitos 
mozos que senten representados nestas premisas de igualda-
de de dereitos e unión colectiva para dar curso á transforma-
ción social. 

1. Sensibilizar e implicar ao alumnado en mate-
ria de igualdade de xénero e apostar pola  
coeducación como camiño á liberdade indivi-
dual.

2. Tomar conciencia da desigualdade entre 
homes e mulleres.

3. Visibilizar o saber das mulleres, a súa xenea-
loxía e a loita polos seus dereitos.

4. Recoñecer o feminismo como un movemento 
colectivo, integrador e de desenvolvemento.

5. Eliminar os estereotipos sexistas. 

6. Buscar formas de relacionarse axustadas á 

igualdade. 

7. Previr as expresións das violencias.

8. Coñecer, reflexionar e tomar conciencia das 
desigualdades no ámbito laboral. 

9. Avanzar na educación emocional e a xestión 
das emocións. 

10. Construír colectivamente con toda a comuni-
dade educativa un espazo  coeducativo, iguali-
tario e desde a premisa da equidade.

11. Desenvolver o espírito crítico e asumir as 
peculiaridades individuais como un elemento 
de unión e relación que nos fai libres nas 
nosas realidades sociais, corporais e  relacio-
nales.

3

ACT IVIDADES PARA T RABALLAR O 8 DE MARZO

OBXECT IVOS



ACT IVIDADES PARA T RABALLAR O 8 DE MARZO

Utilizaremos unha metodoloxía práctica, de maneira que, por 
unha banda, sexa o alumnado quen teña unha acción directa 
sobre as actividades, desenvolva a participación, a colabora-
ción, a cooperación. E, polo outro, poida dispoñer de referen-
tes colectivos como pode ser o traballo realizado polo claus-
tro e o consello escolar. 

Utilizaranse o diálogo, o debate e a reflexión como fontes do 
desenvolvemento crítico e a motivación individual para 
chegar ao traballo colectivo. 

O obxectivo é favorecer a participación de todo o alumnado 
para que dispoña dunha canle de expresión, debate, diálogo 
e reflexión. 

Impulsaremos a elaboración dun manifesto no seo do conse-
llo escolar que poida lerse nunha actividade común de todo o 
centro, no que se destaque o percorrido das loita das mulle-
res. 

O feito de construír colectivamente no centro e no seo do 
consello escolar, onde está representada toda a comunidade 
educativa, servirá como exemplo para o alumnado sobre 
como abordar o tema de maneira conxunta. 

Uns meses antes, teremos que poñer en marcha a elabora-
ción dun plan de medidas para a igualdade e o desenvol-
vemento dunha educación  coeducadora no centro escolar 
que constrúa outra maneira de entender o mundo. Para 
iso animámosvos a utilizar o material de CCOO sobre 
como dinamizar e aprobar un plan de igualdade que pode 
consultarche en www.fe.ccoo.es.

Nun acto público ao que convidaremos as autoridades, orga-
nizacións sociais e cívicas do barrio, asociacións feminis-
tas, etc., escenificaremos a firma dese plan de medidas 
para a igualdade e leremos o manifesto. Posteriormente 
podemos convidar o alumnado a que participe a través de 
actividades preparadas previamente, como actuacións de 
música e baile ou calquera outra expresión que elixan 
para dar visibilidade á loita pola igualdade. Para aumentar 
a motivación do alumnado, tamén podemos pedir axuda a 
grupos de música, teatro, baile, etc. da zona que traballen 
desde estas mesmas premisas. 

•  C�m�n�c�c�ó� l�n�ü�s�i�a� a t�a�é� d� m�t�d�l�x�a� 
a�t�v�s d� a�r�n�i�a�e� Desenvolvemento da comuni-
cación verbal e escrita, fundamentalmente a través de 
contos nas etapas máis temperás; e materiais en diferen-
tes formatos, como xornalísticos e audiovisuais, que 
favorezan a compresión e análise das diferentes situa-
cións a través de tarefas e proxectos prácticos nas seguin-

tes etapas educativas. Coñecemento e contacto coa diver-
sidade cultural, de xénero, sexual. Expoñer as habilidades 
sociais que nos permiten relacionarnos nun ambiente de 
convivencia. 

•  C�m�e�e�c�a m�t�m�t�c� e c�m�e�e�c�a� b�s�c�s e� 
c�e�c�a e t�c�o�o�í�. Algunhas das actividades que se 
propoñen fan pensar desde a lóxica, axudan a resolver 
problemas a través de cuestións e preguntas. Experimen-
tar a través de sistemas de relación de sistemas físicos, 
biolóxicos, terra e espazo. 

•  C�m�e�e�c�a d�x�t�l. A través dos diferentes recursos 
audiovisuais, formatos dixitais, procura na internet. Com-
prensión, análise e síntese do extraído. Intercambio de 
información, traballo cooperativo. Xestión da información 
nas diferentes temáticas, comprensión dos diferentes 
formatos e linguaxes. 

•   A�r�n�e� a a�r�n�e�. Todas as actividades propostas 
suscitan a curiosidade de descubrir novas relacións e 
formas de estar no mundo. O coñecemento de si e o resto 
das persoas que nos rodean. Promóvese un percorrido de 
aprendizaxe autónoma, respectando o ritmo propio e o 
das demais persoas a través da análise, a reflexión e a 
observación participante. 

•   C�m�e�e�c�a� s�c�a�s e c�v�c�s. Coas actividades 
propostas búscase o desenvolvemento dun proceso 
individual e colectivo vinculado ás boas practicas comúns 
e a xestión positiva do traballo en comunidade. O obxecti-
vo é coñecer, comprender e resolver as distintas posicións 
para compensar as desigualdades entre as persoas, 

mellorar o clima de vivencia común e  transcender a 
individualidade para coñecer a outras persoas, outros 
grupos sociais e outras culturas, favorecendo o respecto 
cara a elas. Desenvolvemento das habilidades sociais 
tales como a empatía, a  asertividad, o autocontrol, a 
vivencia compartida, os límites. Pensar en clave democrá-
tica, repensar actitudes que promoven a violencia e a falta 
de entendemento mutua, así como avanzar en propostas e 
resolver conflitos positivamente. 

• S�n�i�o d� i�i�i�t�v� e e�p�r�t� e�p�e�d�d�r. Coñecer 
as fortalezas individuais para potenciar a consecución na 
acción das ideas propias, desenvolver a creatividade e 
poñer en valor os recursos individuais para canalizar unha 
vida  emancipadora. Chegar ao pensamento crítico, desde 
a liberdade das ideas colectivas, capacidade máis  proac-
tiva e menos reactiva #ante as vicisitudes, pensar a 
resolución de conflitos nas mellores condicións para a 
propia persoa e para a colectividade. 

•   C�n�i�n�i� e e�p�e�i�n� c�l�u�a�s� A través da proposta 
de traballo é necesario aprender, valorar, dignificar e 
respectar as vivencias culturais das diferentes persoas e 
sociedades. Coñecer a riqueza cultural e folclórica da 
realidade das nosas comunidades. Coñecemento da 
cultura, a literatura, a arte, das mulleres en xeral. Expre-
sións culturais de cada neno, nena ou  niñe na aula, desde 
o respecto e a harmonía entre culturas. 
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•  Adaptarase ao alumnado da aula, incorporando aqueles 
cambios necesarios en función da diversidade de cada 
clase, necesidades individuais e colectivas. 

•  Participativa,  inductiva e facilitadora. 

•  Xerar un clima de confianza e facilitar a expresión de senti-
mentos, emocións ou desexos. 

•  Desenvolver o afecto como fío condutor nas actividades, 
entre o grupo, co grupo desde un punto de vista tanto 
horizontal (alumnado entre si) como vertical (afecto da 
persoa adulta cara ao alumnado e desde o alumnado cara 
á persoa adulta). 

•  Non deixar ningunha pregunta sen responder. A curiosida-
de espertará inquietudes, ideas e desexos de coñecer aos 
que hai que dar resposta. 

• Equilibrar a importancia dada a cada realidade individual e 
familiar. 

• Respectar os ritmos individuais e axustar os grupais. 

• Empregar unha linguaxe non sexista, nin racista, nin  LGT-
BIQfóbico

    nin  capacitista.

•  Adaptar a linguaxe, o comportamento, os sinais receptivos 
na comunicación. 

• Mostrar interese en todos os casos por igual. 

O�x�c�i�o�:
 
• Observar e explorar a contorna e as súas relacións.
 
• Desenvolver as capacidades afectivas.
 
• Desenvolver a capacidade comunicativa e as súas formas 

de expresión.

• Coñecer a propia realidade e a realidade das demais 
persoas.

• Comprender as bases da convivencia.

• Traballar os propios límites.

1� P�n�a�o� e  c�l�r�a�o�: 

Van tombándose en papel continuo e debuxando as súas 
siluetas. Posteriormente analízase co alumnado como as 
siluetas son só siluetas. Máis tarde iremos poñendo elemen-
tos que se lles atribúen ás mulleres e aos homes e pintaremos 
as siluetas sen pensar de quen son.
 
Despois reunirémonos en asemblea para comentar que 
aspectos asócianse a nenos e nenas e explicaremos que 
tamén pode haber persoas que non senten nin nenos nin 
nenas. Incidiremos en que as persoas poden poñerse aquilo 

co que sentan máis cómodas e permítalles liberdade de 
movemento. Deixaremos que teñan moita marxe para pregun-
tar, responder, comentar e contar.

2� C�ñ�c�m�s á�  p�o�a�:  

Distribuiremos a clase de dous grupos. Cada un elixirá unha 
profesora do centro educativo e preparará unha batería de 
preguntas para coñecela mellor. Outro día convidarase ás 
dúas docentes e comentaremos con elas aspectos da súa 
vida, os seus estudos, etc. Despois, individualmente debuxa-
rán a unha muller da súa contorna que lles apeteza e presen-
tarana ao grupo.

3� O r�c�n�h� d�s a�o�e�:

Distribuiremos a clase por espazos, en cada un terase que 
facer unha cousa: falar a berros, rumorear, andar no bico dos 
pés (se existise alumnado con discapacidade axustaríase a 
actividade a esta situación). Toda a clase irá pasando polos 
diferentes espazos, ata chegar a un recuncho onde só póidan-
se dar abrazos. Posteriormente, analizaremos como se senti-
ron en cada espazo e como incomoda que che falen a berros, 
non che escoiten, non poidas oír, e sobre todo o positivo que 
é recibir abrazos e dalos. Deixaremos que poidan expresar 
todo o que se lles pase pola cabeza. Falaremos do respecto ás 
outras persoas, como cada persoa ten peculiaridades que a 
fan única, sempre cunha visión positiva. Máis tarde volvere-
mos ao recuncho dos abrazos e darémonos moitos abrazos 
colectivos. 

4�A� p�o�e�i�n�: 

Convidarase a unha muller que desempeñe algunha 
profesión pouco habitual, como  bombeira, cirurxiá, 
empresaria, xefa, a que acuda á aula e explíquenos 
que fai, por que o fai, como foi chegar ata esa profe-
sión. Igualmente, buscaremos a un home que exerza 
unha profesión tradicionalmente atribuída ás mulle-
res, como labores de limpeza, coidado de persoas 
maiores… Manteremos un debate con ambos e poste-
riormente falaremos coa clase sobre as profesións e 
como ás veces estamos dirixidos cara a determinadas 
tarefas. Explicarémoslles que todas as persoas poden 
facer quéirano e que non debería ter nada que ver co 
xénero. Despois terán que traer unha ficha de cada 
persoa coa que convivan na que se recollan datos 
sobre a súa profesión. Tamén se abordará o tema do 
desemprego. 

5� O d�a d� l�c�u�a d� c�n�o� d� m�l�e�e�: 

Seleccionaremos contos escritos por mulleres e dedi-
caremos un día á súa lectura, propoñendo actividades 
co seu contido. Sobre todo temos que dar a coñecer 
os traballos das mulleres e explicar como estes son 
menos visibles e contan con menos impacto na socie-
dade, a pesar de ser igual de importantes. 
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aspectos asócianse a nenos e nenas e explicaremos que 
tamén pode haber persoas que non senten nin nenos nin 
nenas. Incidiremos en que as persoas poden poñerse aquilo 

co que sentan máis cómodas e permítalles liberdade de 
movemento. Deixaremos que teñan moita marxe para pregun-
tar, responder, comentar e contar.

2� C�ñ�c�m�s á�  p�o�a�:  

Distribuiremos a clase de dous grupos. Cada un elixirá unha 
profesora do centro educativo e preparará unha batería de 
preguntas para coñecela mellor. Outro día convidarase ás 
dúas docentes e comentaremos con elas aspectos da súa 
vida, os seus estudos, etc. Despois, individualmente debuxa-
rán a unha muller da súa contorna que lles apeteza e presen-
tarana ao grupo.

3� O r�c�n�h� d�s a�o�e�:

Distribuiremos a clase por espazos, en cada un terase que 
facer unha cousa: falar a berros, rumorear, andar no bico dos 
pés (se existise alumnado con discapacidade axustaríase a 
actividade a esta situación). Toda a clase irá pasando polos 
diferentes espazos, ata chegar a un recuncho onde só póidan-
se dar abrazos. Posteriormente, analizaremos como se senti-
ron en cada espazo e como incomoda que che falen a berros, 
non che escoiten, non poidas oír, e sobre todo o positivo que 
é recibir abrazos e dalos. Deixaremos que poidan expresar 
todo o que se lles pase pola cabeza. Falaremos do respecto ás 
outras persoas, como cada persoa ten peculiaridades que a 
fan única, sempre cunha visión positiva. Máis tarde volvere-
mos ao recuncho dos abrazos e darémonos moitos abrazos 
colectivos. 

4�A� p�o�e�i�n�: 

Convidarase a unha muller que desempeñe algunha 
profesión pouco habitual, como  bombeira, cirurxiá, 
empresaria, xefa, a que acuda á aula e explíquenos 
que fai, por que o fai, como foi chegar ata esa profe-
sión. Igualmente, buscaremos a un home que exerza 
unha profesión tradicionalmente atribuída ás mulle-
res, como labores de limpeza, coidado de persoas 
maiores… Manteremos un debate con ambos e poste-
riormente falaremos coa clase sobre as profesións e 
como ás veces estamos dirixidos cara a determinadas 
tarefas. Explicarémoslles que todas as persoas poden 
facer quéirano e que non debería ter nada que ver co 
xénero. Despois terán que traer unha ficha de cada 
persoa coa que convivan na que se recollan datos 
sobre a súa profesión. Tamén se abordará o tema do 
desemprego. 

5� O d�a d� l�c�u�a d� c�n�o� d� m�l�e�e�: 

Seleccionaremos contos escritos por mulleres e dedi-
caremos un día á súa lectura, propoñendo actividades 
co seu contido. Sobre todo temos que dar a coñecer 
os traballos das mulleres e explicar como estes son 
menos visibles e contan con menos impacto na socie-
dade, a pesar de ser igual de importantes. 
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6� O r�n�ó� d�s c�i�a�o�: 

Dispondremos el aula con espacio para las actividades de la 
vida cotidiana y los cuidados. Toda la clase realizará tareas de 
cuidados, rompiendo la lógica de que tengan que estar 
realizadas por mujeres exclusivamente. Aprovecharemos 
para que todos y todas puedan explicar qué tareas hacen en 
casa y cómo ayudan en el cuidado, higiene, limpieza, ayudan 
a las personas mayores, a los animales y al cuidado de los 
seres vivos en general y del planeta. 

A�g�n� r�c�r�o� p�r� i�f�n�i�: 

Familia de cores: https://fe.ccoo.es/3fbbe814bd13648bc16b092df54142b5000063.pdf

Somos como somos: 
https://fe.ccoo.es/bbb72a081e51506ef031d3b2198889aa000063.pdf 

Educar en igualdade: 
https://fe.ccoo.es/6c1c944bc265a80a4a461972244241de000063.pdf 

Recursos didácticos do Instituto da Muller: 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/docs/MapaInfantilJuegoDamas.pdf

8
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ACT IVIDADES PARA T RABALLAR O 8 DE MARZO

O�j�t�v�s� 

• Tomar conciencia das diferenzas sociais que se establecen 
en función do xénero. 

• Coñecer e  interiorizar a igualdade como un elemento de 
enriquecemento que nos fai máis libres.

 
•  Dar valor ás profesións das mulleres. 

1� C�e�t� m� p�o�i� c�e�t�: 

Analizaremos algúns contos de toda a vida e, por grupos, 
tentaremos cambiar os roles de cada personaxe e os finais, de 
tal maneira que se evite o rumbo sexista. Unha vez realizada 
a actividade por grupos, estes deberán ler a súa proposta ou 
representala #ante o resto da clase. 

2� S� p�o�o�d�á l� r�a�i�a�i�n d� u� t�a�a�o s�b�e e� d�a 
8 d� m�r�o� 

Entre otros, se reflexionará sobre el porqué de esta conme-
moración, qué pasó para que se adoptara mundialmente esta 
onomástica, qué significa el 8 de marzo… Cada grupo hará 
un trabajo y buscará en las webs de la ONU, Instituto de la 
mujer o cualquier otra página institucional información actual 
sobre este día.

3� M�n�fi�s�o p�r� a i�u�l�a�e� 

Realizaremos un manifesto en torno ao que virará un acto de 
presentación que se realizará durante o mes de marzo. Se 
pode coincidirá co día 8 de marzo, pero calquera día servirá 
para traballar a necesidade de promover a igualdade no 
centro. Ese día convidarase a todas as familias e á ou as 
asociacións de mulleres da zona para que veñan contar que 
fan, que obxectivos teñen, por que é moi importante traballar 
este día. Será a actividade principal do centro explicada ao 
comezo desta guía. 

4� I�v�t�r�s� a C�O� a i�p�r�i� u�h� c�a�l� s�b�e a 
s�t�a�i�n d�s m�l�e�e� n� t�a�a�l�:

Falarase sobre que fan as mulleres sindicalistas e por que é 
tan importante traballar a igualdade no mundo do traballo. 

5� C�n�u�s� d� c�r�a�e�:

Farase un concurso de cartaces coincidindo coa celebración 
do Día das Mulleres.

6� V�c�b�l�r�o p�r� l� i�u�l�a� y l�n�u�j� i�c�u�i�o� 

Elaborarase un vocabulario para a aula e o centro que sexa 
inclusivo, libre de  sexismos e con perspectiva de xénero. 
Traeranse exemplos para analizar na aula tales como: “Todo o 
persoal foi á festa de fin de curso, desde o director ata as 

9
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limpadoras”. Cambiaremos termos como: director-dirección, 
alumnos-alumnado, limpadoras-persoal de limpeza.
 
Tentaremos evitar unha linguaxe que poida ser lesivo, daniño 
ou molesto para as demais persoas: incluiremos todas as 
realidades, pensando nas persoas con discapacidade, diver-
sidades sexo-afectivas, identidades e expresión de género.

Para consultar algúns exemplos, aínda que hai moitísimos manuais: 

Vocabulario para un mundo diverso: 
https://www.ccoo.es//7a57267af8c2516d0268e713919b226b000001.pdf 

Guía para unha linguaxe non sexista nas relacións laborais e no ámbito sindical
https://www.ccoo.es/90d8bed6981ff07defd110ea871863a0000001.pdf 

Guía para o uso non sexista da linguaxe
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/GuiasLengNoSexista/docs/Guiaslenguajenosexista_.pdf

A�g�n� r�c�r�o� p�r� P�i�a�i�: 

Non trago con este sapo, escribo o meu propio conto
https://fe.ccoo.es/abdf0b97c91cae24962c3678226cada4000063.pdf 

Caderno de actividades: primaria 
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1487.pdf

Para non utilizar unha linguaxe exclusivamente  binaria, pode-
mos incluír a palabra "persoa" diante para que todo o mundo 
poida sentirse referenciado: persoas emprendedoras, persoas 
solicitantes, persoas interesadas, persoas maiores..

1�
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ACT IVIDADES PARA T RABALLAR O 8 DE MARZO

O�x�c�i�o�: 

• Traballar en equipo mantendo unha actitude de respecto 
cara ás demais persoas e as distintas opinións que se 
presentan. 

• Comprender as bases dunhas boas relacións de conviven-
cia e de igualdade, e  interiorizar as normas que o propi-
cian. 

• Coñecer, comprender, respectar e valorar positivamente a 
diversidade tanto na aula como na sociedade. 

• Desterrar os modelos (estereotipos de virilidade e submi-
sión) que fomentan a violencia machista, por ser negativos 
para todos e todas. 

•  Entender que o respecto e a igualdade son criterios 
imprescindibles nas relacións de parella. 

• Entender a importancia do papel da educación para a 
formación integral tamén en valores humanos e sociais, 
das persoas e das relacións entre elas. 

• Utilizar vocabulario en relación coa igualdade entre os 
sexos.

1� T�a�s�o�m�c�ó� d� t�x�o�: 

Propoñeremos estudar textos de noticias na prensa para 
detectar aquelas expresións que sexan machistas, sexistas, 
discriminatorias ou poden resultar ofensivas para algunhas 
persoas. Analizaremos os artigos e textos e buscaremos unha 
redacción acorde cos criterios de igualdade, non sexistas e 
inclusivos. 

2� E�a�o�a�i�n d�n g�o�a�i� d� t�r�o� a f�v�r d� i�c�u-
s�ó�: 

Elaboraremos un glosario por consenso que será utilizado 
nos traballos que se presentarán na aula e que puntuará para 
a nota final. 

3� O c�n�m� e a� m�l�e�e�: 

Utilizaremos películas ou extractos de películas que nos 
axuden a abordar que papel tiveron e teñen nelas as mulleres. 
Empregaremos o test de  Bechdel para comprobar se son ou 
non machistas. 

4� C�n�m� f�r�m� A�  s�f�a�i�t�s� 

Proxectaremos a película no centro ou a aula e faremos un 
cinema fórum con algunha muller política que poida conducir 
o tema sobre a importancia do voto. 
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1 https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/2/compilation-small-actions-big-impact-for-generation-equality

ACT IVIDADES PARA T RABALLAR O 8 DE MARZO

5� M�l�e�e� e c�e�c�a� 

Faremos un traballo sobre a situación das mulleres na 
ciencia. 

6� C�a�l� c�l�q�i� s�b�e a� c�n�u�a� s�x�s�a�, m�c�i�-
m�s�  m�c�o�a�h�s�o� e v�o�e�c�a� n�s r�l�c�ó�s� 

Podemos convidar a escritoras, actrices ou mulleres especia-
lizadas nesta temática para que veñan á aula ou ao centro 
e podamos traballar con elas. Desmontar e traballar a  
deconstrucción do amor romántico, prevención das 
violencias, comunicación positiva, resolución de confli-
tos… 

7� C�n�u�s� d�  m�c�o�í�e�s� 

8� 1� a�c�ó�s c�n g�a� i�p�c�o� 

Revisar o traballo recolleito pola ONU Mujeres¹ e profundar 
en cada un dos seus puntos: compartir o coidado, denunciar 
casos de  sexismo e acoso, rexeitar o  binarismo de xénero, 
esixir unha cultura de igualdade no traballo, exercer os teus 
dereitos políticos, comprar con responsabilidade, ampliar a 
cantidade de libros, películas e outros medios feministas, 
ensinarlles ás nenas o valiosas que son, desafiar o significa-
do de "ser un home", comprometerse cunha causa, desafiar 
os estándares de beleza, respectar as decisións das demais 
persoas. Cada mes centrarémonos nun deles, de tal maneira 
que podamos facer un traballo en profundidade que o 
alumnado chegue a  interiorizar. 

A�g�n� r�c�r�o� p�r� S�c�n�a�i�: 

Unidade didáctica: As mestras da República.
https://fe.ccoo.es/3225d49cd6d168d7801fcd0e20fe2f7f000063.pdf 

Outras miradas: aportacións das mulleres nas matemáticas.
https://fe.ccoo.es/9accb222558c022b7c04e03a753d8a9d000063.pdf 
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Outras miradas: aportacións das mulleres á lingua e á literatura castelás.
https://fe.ccoo.es/77d9b4264fb08f6b6d7334f275be64a5000063.pdf 

Pau. Guía sobre diversidade afectivo-sexual para adolescentes.
https://fe.ccoo.es/354df305fb929baeba9f8d3e180fd39a000063.pdf 

Proposta educativa contra a LGTBI+fobia.
https://fe.ccoo.es/acdd43be545aa223cfd34711b0479c33000063.pdf 

Cuando ellas cuentan: Narradoras hispánicas de ambas orillas. 
https://traficantes.net/libros/cuando-ellas-cuentan 

Convenio de Estambul: Convenio do Consello de Europa sobre prevención e e loita contra a violencia contra as mulleres 
e violencia doméstica
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680462543

ONU Mulleres. 
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/2/compilation-small-actions-big-impact-for-generation-equality 

As constituíntes. As mulleres na historia política de España
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/docs/LasConstituyentes2018.pdf 

Sindicadas. Educando en igualdade.
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/docs/CuadernosENS/Cuaderno23.pdf
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