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ESCOLAS SEN
RACISMO
A presente guía didáctica foi elaborada no marco do proxecto
Escolas Sen Racismo ( ESR) desenvolvido polas ONGDs Agareso
(Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social) e
ACPP ( Asemblea de Cooperación pola Paz) no mes de abril de
2021 grazas ao financiamento da Xunta de Galicia.
O obxectivo de ESR é levar a cabo obradoiros de diversa índole
en distintos centros educativos galegos para mellorar o
coñecemento do alumnado sobre ferramentas xeradoras de
conciencia crítica.

O obradoiro de Radio Escolar Feminista foi impartido pola
ONGD AGARESO no IES de Brión no mes de abril de 2021, cun
total de 2 sesións prácticas intensivas de 200 minutos cada
unha. Se ben este foi o horario máis axeitado para este instituto
o obradoiro pódese adaptar a máis sesións de menor duración.

º da ESO D do

Con este obradoiro, o alumnado da clase de 1

IES de Brión descubriu a radio escolar feminista, unha
ferramenta que non só mellora as competencias técnicas, a
lingua escrita e oral, o traballo en equipo...senón que fomenta
tamén a reflexión en torno a cuestións complexas como a
desigualdade de xénero, a brecha de soños que viven as nenas
dende que son pequenas, a falta de referentes femininos, o
machismo que atopamos na música e na linguaxe... etc.

OBXECTIVOS
Radio escolar feminista é un obradoiro orientado a mozos e mozas de entre 12 e 14
anos:

No que coñecen o mundo da radio e os medios de comunicación.

No que reflexionan sobre cuestións complexas como a desigualdade de xénero,
a brecha de soños que viven as nenas dende que son pequenas, a falta de
referentes femininos, o machismo agochado na música e na linguaxe...etc.

No que pasarán de ser consumidores/as pasivos/as a creadores/as de
mensaxes, fomentando a súa conciencia crítica ante os medios de
comunicación, a publicidade, o cine ou a música.

No que fomentarán a creatividade e a imaxinación.

No que adquirirán competencias técnicas e na linguaxe escrita e oral.

No que traballarán en equipo

No que se divertirán!

NECESIDADES
Unha mesa de radio sinxela.

Varios micrófonos ( AGARESO conta con 3) con cableado e pes de micro.

Varios auriculares ( AGARESO conta con 4)

Unha distribuidora de son.

Uns altofalantes.

Un pc cun programa de edición de audio instalado (en AGARESO utilizamos o AUDACITY, un
programa de software libre, que se pode descargar de internet en
https://audacity.softonic. com)

Tamén é importante contar cun canón na aula para que os mozos e mozas poidan ver tanto
o programa de edición ( mentres se está gravando) como exercicios ou vídeos que apoian
gráficamente os contidos dos que estamos a falar.

ANTES DE COMEZAR
Aclarando conceptos

FEMINISMO: É o movemento que busca a igualdade de dereitos e oportunidades entre os
homes e as mulleres, as nenas e os nenos.

MACHISMO: Actitude ou xeito de pensar de quen pensa que o home é por natureza superior á
muller.

HEMBRISMO: É a definición oposta ao machismo, polo que podemos dicir que é un conxunto de
actitudes que buscan promover comportamentos discriminatorios contra os homes.

SEXO BIOLÓXICO: Fai referencia ás diferencias biolóxicas entre os seres humanos: Aparato
reproductor-Cromosomas-hormonas.

XÉNERO: Refírese ás características que cada sociedade lle asigna ás mulleres e aos homes.
Ou sexa, o que se considera propio das mulleres e propio dos homes. Depende dos costumes
dunha determinada cultura, por iso varía dun país a outro e dunha época a outra.

ESTEREOTIPOS: Son as crenzas que atribúen características específicas aos membros dun
grupo, baseándose en ideas compartidas e, aínda que sen ningunha base, comúnmente
aceptadas. Os estereotipos de xénero fan referencia a aquelas crenzas que dictan os roles
que os homes e as mulleres teñen que desempeñar na sociedade á que pertencen. Con iso,
están establecendo as metas e expectativas sociais tanto do home como da muller

PRIMEIRA SESIÓN
Introdución: A radio feminista como ferramenta para o cambio

Comezamos o noso obradoiro de radio escolar sumerxíndonos no mundo dos medios de
comunicación a través dunha serie de preguntas:

A Radio é un medio de comunicación. Que outros medios de comunicación coñeces?
E para que serven os medios de comunicacion? cales son as súas funcións?
Sabedes o que son as radios comunitarias?
Unha radio comunitaria é unha radio creada para favorecer a unha comunidade e mellorar o
mundo. Non queren gañar cartos nin facer publicidade. Fomentan a xustiza, o coidado do
medio ambiente, a liberdade e os dereitos humanos, e algunhas tamén loitan contra o
machismo e a desigualdade. Estas son radios feministas!

COMO É UNHA RADIO FEMINISTA!
Unha radio para que escoiten so as mulleres e as mozas? NOOON!
Unha radio so feita por mulleres e mozas? NOOON!
É unha radio onde levamos postas as...

...LENTES
VIOLETAS
e grazas a elas
adquirimos un novo
superpoder!!!!
Empezamos a decatarnos do machismo que hai ao
noso arredor...Onde teremos que buscar?

Deixamos que vaian
aportando as súas
ideas

PRIMEIRA SESIÓN
Situámonos: os estereotipos de xénero
EXERCICIO 1: QUE QUEREN SER DE MAIORES ESTES NENOS E NENAS?

1

3
PERRUQUEIRA/O
FUTBOLISTA
ENFERMEIRO/A
ASTRONAUTA

4

2

Atoparedes a ilustración lista para proxectar no anexo 1

Preguntámoslle ao alumnado que pensan que queren ser estes nenos e nenas cando sexan
maiores. Deixamos que vaian aportando as súas respostas. Se van aparecendo estereotipos
vámolos comentando. Por exemplo, se comentan que algunha das nenas ( Figuras 1 e 2) quere

enfermeira podemos falar do rol tradicional de coidadoras que temos as mulleres. Se din
que quere ser perruqueira, aproveitamos para falar de como ás mulleres se nos vincula máis
ser

co coidado do corpo e a apariencia física. Se se comenta que algún dos nenos ( Figuras 3 e 4)

futbolista, podemos falarlles da falta de referentes de mulleres no ámbito do fútbol
en particular ou do deporte en xeral. O mesmo pasaría no caso do astronauta, xa que existen
quere ser

moitos menos referentes femininos no mundo da ciencia.

E por que pensades que pasa isto?
Porque o machismo que nos rodea cólase en case todas las esferas na nosa vida,
incluso nos nosos soños! No que soñamos ser cando sexamos maiores.
A isto chamámoslle: A brecha de soños.

PRIMEIRA SESIÓN
A brecha de soños
EXERCICIO 2: VISIONAMOS ESTE ANUNCIO DE BARBIE

Link para visionado: A brecha de soños

Unha vez visto o anuncio facémoslle a rapazada varias preguntas que poderán ir respondendo a man alzada:

Que vos parece o anuncio de Barbie?
Que é a brecha de soños?
Por que pensades que pasa isto?
E xusto?
Que podemos facer nós?
Por que pensadas que Barbie quere facer un anuncio así?
A

brecha de soños fai que as nenas pensen dende que son moi pequenas que non poden acceder a determinadas

profesións. Ou nin se quera se lles ocorre! porque non se imaxinan a sí mesmas sendo grandes científicas, pensadoras
ou presidentas. Ocorre porque nos faltan referentes femininos en esferas como a ciencia, a política ou o deporte e
tamén porque dende que somos ben pequenos e pequenas a sociedade vainos predispoñendo para asumir os roles
que se nos adxudican de maneira tradicional aos homes e ás mulleres: Bonecas e cociniñas para elas, balóns e pistolas
para eles. Ás nenas se lles aprende a coidar, a ceder, a gustar... e aos nenos a competir, a liderar, a loitar....

Neste punto tamén poderíamos aproveitar para falar de como a sociedade pouco a pouco vai cambiando, poñendo
xustamente como exemplo este anuncio de Barbie. Barbie é unha empresa que sempre "vendeu" a través das súas
bonecas unha imaxe irreal e estereotipada das mulleres e que agora está reposicionando a súa comunicación. O
obxectivo claramente e modernizarse para seguir vendendo bonecas, pero é unha clara mostra de como os
plantexamentos feministas están calando e mudando todas as esferas sociais.

PRIMEIRA SESIÓN
Xogamos?
EXERCICIO 3: CANTOS NOMES COÑECES?

Esta é unha actividade de activación, coñecemento, reflexión e traballo en equipo.

Dividimos a clase en dous equipos.
A metade do alumnado situado á
esquerda da aula será o Equipo 1
e o situado á dereita o Equipo 2.

Equipo 1
POLÍTICOS CIENTÍFICOS DEPORTISTAS

Equipo 2
POLÍTICOS CIENTÍFICOS DEPORTISTAS

Dividimos o encerado en dúas
partes, unha para o Equipo 1 e
outra para o Equipo 2. En cada
unha das partes, debuxamos 3
columnas e en cada columna
escribimos: POLÍTICOS,
CIENTÍFICOS, DEPORTISTAS ( É
importante que nesta ocasión, e
sen que sirva de precedente,
NON usemos unha linguaxe
inclusiva).
O encerado debería quedar máis
ou menos así

Damos unha tiza a un integrante de cada un dos equipos e como se dunha carreira de relevos se tratase (
o noso testigo será a tiza) os mozos e mozas van saíndo o encerado ( por orde e de un en un) para escribir
o nome dunha persoa ( solo dunha) que poda incluírse nunha destas tres categorías: POLÍTICOS,
CIENTÍFICOS, DEPORTISTAS. Cando rematan pasan o testigo a seguinte compañeira e séntanse
novamente. Fano os dous equipos á vez.
Teñen 5 minutos. Se antes de rematar o tempo xa pasaron polo encerado todos os mozos e mozas dun
mesmo equipo, poden volver a pasar repetindo o proceso tantas veces como sexa posible. Hai que ser
veloces!
Unha vez rematado o tempo, contabilizamos os nomes. Quen gaña? O alumnado pensará que quen máis
nomes teña, pero en realidade gañará o equipo que máis nomes de mulleres escribira! Isto non se desvela
ata o final do xogo.
Serviranos para reflexionar sobre a falta de referentes nestas esferas ( seguro que escribiron máis nomes
de homes que de mulleres) e tamén sobre a linguaxe inclusiva (teríanos imaxinado máis políticas se no
encerado puxese Políticos e Políticas?
Unha vez rematado o xogo mostrámoslles algunhas mulleres que poderían ter figurado nas súas listas,
como por exemplo...

PRIMEIRA SESIÓN
Por que os libros non
estarán cheos das
nosas fazañas e
inventos?

CIENTÍFICAS

Pois porque moitas de nós
non podíamos utilizar o
noso nome para rexistrar o
descubrimento, tiñamos
que usar pseudónimos ou o
nome dos nosos maridos!

E tampouco
nos deixaron ir a
Universidade...
Pero a pesar diso,
mirade cantas cousas
fixemos!

POLÍTICOS CIENTÍFICOS DEPORTISTAS

Marie Curie

Ángela Ruíz Robles

(Polonia, 1867-1934)

(España 1895-1995)

Descubriu a
Inventou o ebook
radioactividade. Foi a
primeira muller que
recibiu o Premio Nobel

Hedy Lamarr
(Austria, 1914-2000)

Inventora da WIFI

Ada Lowelace
(Reino Unido, 1815-1852)

Primeira programadora
informática da historia.

DEPORTISTAS

Ana Peleteiro

Sandra Sánchez

Foi elixida mellor atleta Está considerada
española júnior. Recibiu
como a mellor
o Premio Nacional do
karateca da
Deporte, o Premio
historia na
Princesa de Asturias e categoría de kata
a Medalla Castelao.
feminino.

POLÍTICAS

Angela Merkel
Canciller de Alemaña.
Leva xa 14 anos neste
posto. Está
considerada como a
muller máis poderosa
do mundo

Lydia Valentín
No mundo da halterofilia
non hai ninguén que
destaque máis ca ela.. Foi
campioa Mundial de
Halterofilia en 2017 e 2018
e de Europa en 2014,
2015, 2017 e 2018.

Vaia!
Dos 190 países que hai
no mundo so 20 están
presididos por
mulleres!

Moito teñen
aínda que
cambiar as
cousas!

Tsai Ing-wen

Sanna Marin
Primeira ministra
de Finlandia, é
tamén a Primera
Ministra máis
xoven do mundo

Laia Sanz
Gañadora de trece
Mundiais de Trial. Foi
recoñecida no ano 2013
coa Medalla de Ouro da
Real Orde do Mérito
Deportivo.

Presidenta de Taiwan.
Aprobou o matrimonio
entre persoas do mesmo
sexo, unha dedisión
histórica en Asia!

Sahlework Zewde
Presidenta de Etiopía.
Primeira muller que
ocupa o cargo neste
país, e unha das dúas
únicas mulleres que
presiden países
africanos.

Atoparédes as ilustracións listas para proxectar no anexo 2

PRIMEIRA SESIÓN
Comezamos a practivar coa radio: a entrevista

ENTREVISTA: E ti? que queres ser de maior?

Recorda usar
unha linguaxe
non sexista!!

Os mozos e mozas divídense en parellas ( primeiro un é o entrevistador/a e logo o entrevistado/a).
Deixamos 15 min para que preparen os seus cuestionarios por escrito. Logo por parellas irán pasando
polo estudio de radio que xa debe estar montado na aula.

Para facer unha entrevista podemos seguir os seguintes pasos:
Saúdo a miña audiencia: Ola! bos días, benvidas e benvidos a Radio Enbrión.
Preséntome e presento o meu programa: Eu son Rocío do IES Brión e estades escoitando o
programa...
Presento ao meu entrevistado/a: Hoxe estamos con Luís. Ola Luís, como estás?
Deixo que o meu entrevistado/a saúde á audiencia: Ola Rocío, grazas por invitarme ao teu
programa...
Fágolle varias preguntas relacionadas co que vimos na clase: Luís, que queres ser de maior? Que
che gustaría estudar? Por que? Que che parece que as nenas pensen que non poden ser
presidentas? ou científicas? Cal é a muller que máis che inspira? Por que?
Deixo que vaia respondendo unha por unha ás miñas preguntas.

Cando remata a última pregunta, despido o meu programa: Pois ata aquí o noso programa de
hoxe, espero que vos gustara moito... Ata a próxima!

AQUÍ PODEDES ESCOITAR AS ENTREVISTAS DO ALUMNADO:

PARA LOCUTAR BEN...
Nada de comer, beber, mascar chicle…mentres falamos.
Sentarse de modo adecuado: erguidas, dirixidas ao micro.
Separarse do micro unha palma.
Superar os nervios: Perder o medo ao ridículo e a vergoña: que pasa se nos
equivocamos? Absolutamente nada.
Confiar nun mesmo.
Levar o traballo feito: non improvisar.
Relaxarse: respirar profundo varias veces.
Actitude positiva: pisando firme, cabeza alta, e sorriso telefónico!!!
Gozar! Imos a pasalo ben!
E práctica.

PRIMEIRA SESIÓN
A reportaxe: Mulleres que me inspiran

Dividímos a aula en 5 grupos para facer 5 reportaxes sobre mulleres que polo que fixeron ou
por como viviron son inspiradoras!

Reportaxe?
Unha reportaxe é un
traballo periodístico no
que se trata un tema
dunha forma extensa co
fin de informar

Repartimos a cada un dos
grupos un texto coa biografía
de:

CLARA CAMPOAMOR
WANGARI MAATHAI
ROSA PARKS
ISABEL ZENDAL
RIGOBERTA MENCHÚ
Clicando nos nomes das mulleres
podedes escoitar as reportaxes
feitas polo alumnado!

A partir deses datos deben
realizar as súas reportaxes.
Pero antes diso, debemos
aprender a escribir un guión
radiofónico!

Atoparédes as biografías listas para imprimir no anexo 3

PRIMEIRA SESIÓN
Como se fai un guión para a radio?

Agora aprenderemos a organizar a información nun guión radiofónico. Como é un guión para a
radio?

EXEMPLO DE
GUIÓN
Como vedes hai catro
columnas. A primeira
(LOC) é para saber quen
está falando nese
momento, é dicir quen é
o locutor ou locutora
Á segunda columna chamámoslle
CONTROL. Serve para que a técnica
de son ( que neste caso será a
monitora de radio) saiba que está
pasando nese momento, é dicir, se
entra unha música, se o que
estades a falar é a presentación do
programa, e a reportaxe...

A terceira columna ( TEXTO) é onde
tedes que escribir exactamente o
texto que ides a ler. A idea é que
cando o leades soe o máis natural
posible.

A cuarta columna( MIN) refírese ao
minutado, é dicir, canto tempo dura cada
parte. Pensade que a vosa reportaxe en
total non debería superar os 5-10
minutos. E eso é moito tempo na radio!!

Damos 45 min para que os grupos preparen os seus guións.

º hora da segunda sesión para gravar as reportaxes

Utilizaremos a 1

E ANTES DE COMEZAR A GRAVAR...
EXERCICIOS DE QUENTAMENTO VOCAL
Respiración: os locutores de radio, como as cantantes ou os bebés respiran co
abdome. Practicámolo.
Helicóptero: Facemos vibrar os beizos como se fosen un motor.
Vocalización: pronunciamos A E I O U abrindo a boca o máis que poidamos
Lapis na boca: Temos que lerlle unha oración ao compañeiro/a mordendo un
lapis. A idea é que o noso compañeiro/a entenda o que dicimos!
Trabalinguas : Todos e todas xuntas en alto recitamos un trabalinguas: Tres
tristes tigres comen trigo nun trigal, cantos tristes tigres comen trigo nun trigal?

Hoxe aprenderemos a organizar a información nun guión radiofónico. Como é un guión para a

SEGUNDA SESIÓN
Ingredientes radiofónicos: A voz

Tras gravar as nosas reportaxes cambiamos de tercio para indagar nos principais ingredientes
da radio: a voz e a música

A VOZ
A voz

é a columna vertebral do son

radiofónico e é tamén a ferramenta máis
habitual de comunicación entre os seres
humanos. Con ela podemos falar en
distintos idiomas.

Pero resulta que os

nosos idiomas, tanto o galego como o
castelán, son moi machistas!!

Vexamos

algúns exemplos...

O dicionario da Real Academia Española
inclúe 67 acepcións da palabra home, das
que 37 son positivas, 23 neutras e 7
degradantes. E cambio, recompila só 12

Por iso sempre
debemos intentar usar
unha linguaxe non
sexista

acepcións da palabra muller, 2 favorables,
1 neutra e 9 degradantes.

Zorro: espadachín justiciero
Zorra: Prostituta
Perro: el mejor amigo del
hombre.
Perra: Prostituta.
Aventurero: osado, valiente,
hombre de mundo.
Aventurera: Prostituta..
Cualquier: fulanito, mengano,
zutano.
Cualquiera: Prostituta.

RAE
Callejero: de la calle, urbano.
Callejera: Prostituta
Ligero: hombre débil o sencillo.
Ligera: Prostituta
.
Lobo: mamífero feroz. Hombre
experimentado y agresivo.
Loba: prostituta.
Hombre público: personaje
prominente.
Mujer pública: prostituta

SEGUNDA SESIÓN
A linguaxe non sexista

Aquí tedes algunhas técnicas para utilizar unha linguaxe non sexista

Explicar o dobre suxeito dunha acción
O s c i d a d á ns teñen dereito a voto
O s c i d a d á ns e as cidadás teñen dere i t o a v o t o .
A ci d a d a n ía ten dereito a voto

Equilibrar os exemplos cos que falamos:
Unha b o a reportei ra confirma os dat o s . U n b o x o r n a l i s t a u s a a o u t r a v e r s i ó n . U n h a
boa l o c u t ora non esaxera a noticia.

Evitar o protagonismo masculino:
Asistiron moitos aficionados e tamén moitas mulleres. ( As mulleres non son tamén
inchas deportivas?)
Asistiron moitos aficionados e aficionadas
Asistiu moita afición.

Así, moito
mellor!!!

SEGUNDA SESIÓN
Ingredientes radiofónicos: A música

A MÚSICA
Ohhh! A música!!! A quen non lle gusta a música? A
música é unha das linguaxes básicas da radio. Crea
emocións polo que as súas mensaxes chegan directas ao
corazón sen pasar polo filtro do cerebro.

Cantas veces

nos sorprendemos cantando ou bailando cancións
que non temos nin idea do que din? e moitas veces o
que din é denigrante para as mulleres!
Podemos utilizar como exemplo o vídeo

Como te suena?

realizado polo alumnado dun instituto onde
desenmascaran ( ao quitarlle a música) algunhas
cancións que todos e todas escoitamos algunha vez.

Tamén como exemplo de boas prácticas podemos
visionar o videoclip

Reggaeton feminista

feito polo

alumnado do IES Montserrat Roig de Elche.

Link para visionado:
Como te suena?
Link para visionado:
Reggeaton feminnista

SEGUNDA SESIÓN
Que podemos facer nós contra o machismo: Cuñas!

AS CUÑAS
Hai moitas cousas que podemos facer no noso día a

Dividimos novamente a clase en

día para conseguir unha sociedade máis igualitaria,

grupos e con todo o visto,

pero hoxe imos a loitar contra o machismo con cuñas

escribimos, locutamos e gravamos
as nosas cuñas contra o machismo

radiofónicas!

Unha cuña ou anuncio radiofónico é unha mensaxe
breve e repetida na radio que pretende vender un
produto, un servizo ou promover determinadas
condutas, valores ou ideas.

Con C de Cuña!
Creativas
As cuñas deberían ser moi creativas. Hai que darlle voltas!!! Tomarse un tempo pensando. Rexeitar a
primeira idea que vén á cabeza á hora de inventar unha cuña. Esa primeira idea é a tópica, o lugar
común, o estereotipo que fabrica a nosa mente sobre calquera cousa.

As cuñas poden ser

graciosas, emocionais, informativas...

Curtas
As cuñas son curtas (entre 30s e 60s). Hai que resumir! Pero debe ser comprensible para todos os
públicos.

Concretas
Non podemos falar de grandes xeneralidades. Presentar un problema-ofrecer unha solución.

Completa:
Podemos e debemos utilizar os principais ingredientes da radio: a voz, a música, os efectos de son.

CUÑA 1: Fora o machismo e o racismo
CUÑA 2: Pensa na mensaxe, non na melodía
Aquí podedes escoitar
as cuñas feitas polo
alumnado

CUÑA 3: Temos que ser conscientes do que escoitamos
CUÑA 4: O importante é o interior
CUÑA 5: Por que non temos os mesmos dereitos ca ti?

SEGUNDA SESIÓN
E para rematar... O xogo do quen é quen?

Para concluír e asentar algúns dos coñecementos adquiridos, propoñemos ao alumnado
resolver entre todos e todas o xogo do QUEN É QUEN? que consiste en unir a definición
da columna da dereita co nome da muller a que corresponde.

1. JK ROWLING
2. CLARA CAMPOAMOR
3. ROSA PARKS
4. SANA MARIN
5. WANGARI MAATHAI
6. ISABEL ZENDAL
7. INDIRA GHANDI
8. HEDY LAMARR
9. ANA FRANK
10. MERY SHELLEY
11. HIPATIA
12. ADA LOWELACE
13. ANGELA MERKEL
14. TSAI ING-WEN
15. LYDIA VALENTIN
16. RIGOBERTA MENCHÚ

1. Primeira ministra de Finlandia, é tamén a
primeira ministra máis xoven do mundo
2. A primeira enfermeira en viaxe
humanitaria
3. A nai do movemento dos dereitos civís nos
EEUU
4. Unha das primeiras científicas
5. Foi campioa Mundial de Halterofilia en
2017 e 2018
6. Escritora que sufriu o horror nazi
7. Defendeu o voto feminino en España
8. Escritora de Frankenstein
9. Inventou a Wifi
10. Defensora dos dereitos das persoas dos
pobos orixinais
11. Primeira ministra da India
12. Creadora de Harry Poter
13. Creadora do Movemento "Cinturón verde"
14. Primeira programadora da historia
15. A muller máis poderosa do mundo
16. Aprobou no seu país o matrimonio entre
persoas do mesmo sexo.

Atoparedes o xogo listo para proxectar no anexo 4

ANEXO 1
EXERCICIO 1: QUE QUEREN SER DE MAIORES ESTES NENOS E NENAS?

1

3
PERRUQUEIRA/O
FUTBOLISTA
ENFERMEIRO/A
ASTRONAUTA

2

4

ANEXO 2/1
CIENTÍFICAS

Por que os libros
non estarán
cheos das nosas
fazañas e
inventos?

Pois porque moitas de nós
non podíamos utilizar o
noso nome para rexistrar o
descubrimento, tiñamos
que usar pseudónimos ou o
nome dos nosos maridos!

E tampouco
nos deixaron ir a
Universidade...Pero a
pesar diso, mirade
cantas cousas fixemos!

POLÍTICOS CIENTÍFICOS DEPORTISTAS

Marie Curie
(Polonia, 1867-1934)

Ángela Ruíz Robles
(España 1895-1995)

Descubriu a
Inventou o ebook
radioactividade. Foi a
primeira muller que recibiu
o Premio Nobel

Hedy Lamarr
(Austria, 1914-2000)

Inventora da WIFI

Ada Lowelace
(Reino Unido, 1815-1852)

Primeira programadora
informática da historia.

ANEXO 2/2
DEPORTISTAS

Ana Peleteiro

Sandra Sánchez

Foi elixida mellor atleta
Está considerada
española júnior. Recibiu o
como a mellor
Premio Nacional do Deporte, karateca da historia
o Premio Princesa de
na categoría de kata
Asturias e a Medalla
feminino.
Castelao.

Lydia Valentín
No mundo da halterofilia non
hai ninguén que destaque
máis ca ela.. Foi campioa
Mundial de Halterofilia en
2017 e 2018 e de Europa en
2014, 2015, 2017 e 2018.

Laia Sanz
Gañadora de trece Mundiais
de Trial. Foi recoñecida no
ano 2013 coa Medalla de
Ouro da Real Orde do
Mérito Deportivo.

ANEXO 2/3
POLÍTICAS

Angela Merkel
Canciller de Alemaña. Leva
xa 14 anos neste posto.
Está considerada como a
muller máis poderosa do
mundo

Vaia!
Dos 190 países que hai
no mundo so 20 están
presididos por
mulleres!

Sanna Marin
Primeira ministra
de Finlandia, é
tamén a primera
ministra máis
xoven do mundo

Moito teñen que
cambiar aínda as
cousas!

Tsai Ing-wen
Presidenta de Taiwan.
Aprobou o matrimonio
entre persoas do mesmo
sexo, unha dedisión
histórica en Asia!

Sahlework Zewde
Presidenta de Etiopía.
Primeira muller que ocupa o
cargo neste país, e unha das
dúas únicas mulleres que
presiden países africanos.

ANEXO 3/1
As mulleres temos
dereiro a votar!!

Mulleres que me inspiran:
Clara Campoamor

UNHA VIDA DE LOITA POLOS DEREITOS
DA MULLER
Nada en Madrid o 12 de febreiro de 1888, Clara Campoamor
tivo

que

abrirse

especialmente

paso

dura

desde

para

as

moi

pequena

mulleres.

A

nunha

morte

sociedade

do

seu

pai

obrigouna a empezar a traballar cando apenas tiña dez anos.
Poida que fose esta desgraza, con todo, a que a forzase a
buscar a vida e conseguir un emprego público como profesora
de mecanografía con 26 anos.

Foi precisamente nesta época cando Clara entrou en contacto
con activistas feministas. Todo iso espertou nela o interese pola
política e en particular pola situación da muller. Empezou a
colaborar

en

diversas

asociacións

feministas,

dando

conferencias e escribindo para a prensa.

Ademais estudou Dereito e foi a segunda muller en ingresar ao
Colexio de Avogados de Madrid.

Nas eleccións de 1931, as mulleres puideron presentarse, aínda que non votar. Clara presentouse e resultou elixida. Parecía a
súa mellor oportunidade para facer leis que mellorasen os dereitos das mulleres. Con todo, os seus propios compañeiros
pronto a empezaron a mirar con receo.

Clara non só loitou polo voto das mulleres senón tamén polo divorcio e a igualdade dos fillos e fillas nacidos fóra do
matrimonio, ademais da abolición da prostitución. E de feito logrou que se incorporasen á Constitución unha grande parte
das súas demandas, salvo o relativo á prostitución e ao voto feminino.

Coa excepción de catro compañeiros, o seu propio partido negoulle o apoio por medo a que as mulleres españolas,
segundo eles moi influenciadas pola igrexa, non lles votasen. As decepcións levárona a abandonar definitivamente a
política.

Ao estalar a Guerra Civil en 1936 Clara exiliouse en París, onde permaneceu ata 1955 traballando como tradutora. Foi
condenada en España a 12 anos de cárcere por republicana e feminista. Así que nunca puido volver. Viviu en Suíza onde
continuou coa súa actividade como avogada. Morreu en 1972, pero o seu traballo segue presente. Converteuse nun
referente para o feminismo e grazas á súa loita, hoxe as mulleres poden votar libremente en España.

CUESTIÓNS PARA A REFLEXIÓN:
Que che parece a vida de Clara? Puxéronllo fácil? Que che parece o máis inspirador da súa vida? Ti que farías se as
mulleres non puideran votar? Existe algún país onde aínda as mulleres non poden votar? Coñeces a moitas mulleres
políticas?
Fonte: National Geographic

ANEXO 3/2
As persoas
dos pobos
orixinarios temos
dereitos!

Mulleres que me inspiran:
Rigoberta Menchú

A VOZ DOS POBOS INDÍXENAS
Que todos os seres humanos, sen importar a súa orixe,
sexo, cor de pel e

clase social son iguais e deben ser

tratados da mesma forma,
loitas

da

historia

da

foi unha das máis importantes

humanidade.

Sen

embargo,

as

culturas indíxenas do mundo non sempre contaron con ese
respecto. A maioría das súas crenzas e moitas das súas
costumes e terras fóronlles arrebatadas.

Isto sucedía en Guatemala cando naceu Rigoberta Menchú Tum, o 9 de xaneiro de 1959, no seo dunha familia
indíxena do grupo Quiché-Maya. Aos cinco anos empezou
a

traballar

xunto

aos

seus

pais

nas

grandes

leiras

das

poderosas familias do país.

A súa infancia e a súa mocidade estiveron marcadas pola pobreza, a discriminación racial por ser
indíxena e a violencia coa que as clases poderosas guatemaltecas trataban de quitarlle as súas terras
aos campesiños e campesiñas indíxenas.

Todos estes conflitos desembocaron nunha guerra que comezou en 1962. Rigoberta

perdeu ao seu pai,

á súa nai, ao seu irmán e a varios membros da súa comunidade na loita.

Tras anos defendendo os dereitos das persoas indíxenas de forma pacífica, Rigoberta tivo que fuxir de
Guatemala polas ameazas que recibiu. Foise a México onde escribiu un libro e empezou a facer
denuncias

públicas

para

dar

a

coñecer

os

problemas

que

as

persoas

dos

pobos

orixinarios,

(anteriormente coñecidas como persoas indíxenas) vivían no seu país.

Aos

poucos,

a

súa

voz

converteuse

na

voz

de

millóns

de

persoas

cuxos

dereitos

foron

negados,

principalmente en América Latina. Obtivo o Premio Nobel da Paz en 1992 e o Premio Príncipe de Asturias
de Cooperación Internacional en 1998. Hoxe é unha das maiores defensoras dos dereitos das persoas
dos pobos orixinarios no mundo.

CUESTIÓNS PARA A REFLEXIÓN:
Que che parece a historia de Rigoberta? Paréceche xusto que os máis ricos do país lles quixeran quitar as
terras aos campesiños e campesiñas? Coñeces outros países onde pasase algo parecido? Ti que farías se
foses ela? Por que pensas que as persoas como Rigoberta prefiren chamarse agora "persoas dos pobos
orixinarios" e non "persoas indíxenas"?
Fonte: ‘Os meus pequenos heroes’.

ANEXO 3/3

Estou cansa de
que se vullneren
os dereitos das
persoas negras

Mulleres que me inspiran:
Rosa Parks

UN ASENTO RESERVADO AOS DEREITOS HUMANOS
1 de decembro de 1955. Montgomery (Alabama, EE. UU.) Rosa Parks volvía do
seu traballo como costureira. Ao subir ao autobús tomou asento na parte de
atrás,

nos

lugares

permitidos

para

cidadáns

considerados

"de

cor"

(afrodescendentes, indíxenas, orientais…). A medida que o autobús percorría o
seu roteiro, comezaron a faltar asentos e quedaron de pé algunhas persoas.

Ao darse conta de que había xente branca de pé, o condutor parou o autobús
para pedir a tres mulleres negras que se levantasen e cedesen os seus asentos.
Rosa Parks negouse a facelo, e non o fixo nin cando o condutor ameazou con
denunciala.

Finalmente

Rosa

foi

arrestada,

axuizada

e

condenada

por

transgredir o ordenamento municipal.

As persoas que non eran brancas só podían sentarse nas filas do medio se non
había brancos de pé no autobús. Se chegaba un usuario branco, tiñan que irse
atrás, quedar de pé ou saír. Durante anos a comunidade negra e outros grupos
protestaron por estas inxustizas sen resultado.

Rosa Parks pertencía a unha asociación a favor dos dereitos civís dos afroamericanos. Os seus compañeiros e compañeiras
comezaron unha protesta pouco despois de que fose arrestada.

Na radio soou esta mensaxe: "Estamos a pedir a todos os negros que non suban aos autobuses o luns en protesta polo arresto e o
xuízo. Podes faltar a clase un día. Se traballas, colle un taxi ou camiña. Pero por favor: que nin os nenos nin os maiores collan
ningún autobús o luns. Por favor, permanecede fóra dos autobuses o luns.”

O “luns” de protesta durou máis dun ano. O boicot á compañía de transportes implicou a unhas 42.000 persoas, que supoñían o
70% dos usuarios dos autobuses. As autoridades creron que, sendo cidadáns pobres que tiñan que desprazarse grandes distancias
para ir traballar, a protesta non duraría moito. Pero os cidadáns uníronse masivamente á protesta pacífica e atoparon alternativas
de transporte: taxis, camionetas, coches particulares compartidos, bicicletas, ou simplemente, camiñaron varios quilómetros todos
os días.

E a lei cambiou. En 1956, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos declaraba inconstitucional a segregación racial nos autobuses.

Cando Rosa Parks decidiu non levantarse do seu asento, cambiou as leis do seu país para sempre. Non foi a primeira persoa que
se rebelaba contra unhas normas inxustas, pero as circunstancias levárona a converterse na “nai do movemento dos dereitos civís”.

CUESTIÓNS PARA A REFLEXIÓN:
Por que crees que a xente se mobilizou tras o xesto de Rosa Parks? Por que crees que cambiaron as leis? Crees que o
que faga unha persoa pode ter impacto para mellorar as cousas? Que farías ti se vivises en Montgomery naquela
época? Que poderías facer agora por quen sofre discriminación na túa contorna? Por que outras formas de
discriminación crees que merece a pena loitar?

Fonte: Unicef.

ANEXO 3/4

Vou vacinar
a milleiros
de persoas
contra a variola

Mulleres que me inspiran:
Isabel Zendal

A PRIMEIRA ENFERMEIRA EN
MISIÓN INTERNACIONAL
Isabel Zendal, que naceu en 1773 en Ordes ( A Coruña) foi a única da súa
familia que asistiu a clases particulares co cura da parroquia. Unha
formación pouco común para unha nena de familia humilde. Cando só
tiña 13 anos sofre a perda da súa nai por mor da variola. Quizais foi este
o motivo que a impulsou a converterse en enfermeira.

Durante o século XVIII Europa estaba a vivir un agresivo brote de variola
que presentaba unha mortalidade moi elevada. Podía chegar a matar a
400.000 persoas ao ano. E os que sobrevivían sufrían importantes
discapacidades para sempre.

Edward Jenner, un médico inglés conseguiu probar a eficacia dunha
vacina contra a enfermidade en 1796, tras o cal empezou a cambiar a
maneira de enfrontarse á enfermidade.

O médico da corte de Carlos IV, Francisco Javier Balmis, estaba ao tanto dos éxitos obtidos polo seu colega inglés e
persuadiu ao rei, cuxa filla morrera de variola para que financiase unha expedición co obxectivo de distribuír a vacina no
Novo Mundo.

Foi neste momento cando Isabel Zendal se incorpora á expedición en calidade de enfermeira. Posto que a vacina non
podía manterse a unha temperatura adecuada durante todo o traxecto que debía realizar o barco, decidiuse vacinar a un
grupo de nenos e nenas orfos e levalos á viaxe como recipientes vivos da vacina. Isabel Zendal foi a encargada de
asegurar a súa saúde e benestar.

A nave bautizada como María Pita partiu das costas galegas en 1803. A misión cultivou grandes éxitos. Cando o barco
María Pita alcanzou a costa de Puerto Rico todos menos un dos nenos chegaran vivos e con boa saúde. Foi unha
auténtica proeza considerando os perigos que supoñía unha viaxe como esa a principios do século XIX.

Calcúlase que nos 10 anos que durou a expedición vacináronse unhas 250.000 persoas en América, China e Filipinas.
Inmunizaron a milleiros de persoas nunha das maiores xestas sanitarias da historia, realizada grazas aos nenos e nenas e
a Isabel Zendal.

CUESTIÓNS PARA A REFLEXIÓN:
Que che parece a vida de Isabel? Que che resulta o máis inpirador da súa vida? Ti que farías se
foses ela? Por que pensas que ata este momento non coñecíamos a figura de Isabel Zendal?
Fonte: Canal Historia.

ANEXO 3/5
Mulleres que me inspiran:
Wangari Maathai

A MULLER QUE PLANTOU MILLÓNS DE
DE ÁRBORES

Quero frear a
desertificación
do meu país
plantando
árbores!!

Nunha aldea de Quenia en África do Leste, unha nena pequena
traballaba nos campos coa súa nai. O seu nome era Wangari e
nacera en 1940.

Wangari era unha nena intelixente e non podía esperar a ir a
escola. Pero a súa nai e pai querían que ela quedase para
axudalos cos quefaceres do fogar, como soían facer as nenas.
Cando cumpriu sete anos, o seu irmán maior convenceu aos
seus pais para que ela fóra á escola.

A Wangari encantáballe estudar! Aprendía moi rápido con cada
libro que lía. Ía tan ben na escola que conseguiu unha beca
para ir a estudar aos Estados Unidos.

Na

universidade

aprendeu

estadounidense,

sobre

as

plantas

e

Wangari
como

estudou

crecen.

bioloxía

Mentres

e

máis

aprendía, máis conta se daba de que botaba moito de menos
Quenia.

Así que ao finalizar os seus estudos, regresou o seu país. Pero nese tempo Quenia cambiara. Había granxas
enormes que atravesaban todo o territorio. As mulleres non tiñan madeira para facer lume para cociñar. Os rios
secaban. A xente era pobre e os nenos e nenas tiñan fame.

Pero Wangari sabía que facer. Fundou o "Movemento Cinto verde". Ensinoulles ás mulleres a plantar árbores con
sementes. As mulleres vendían as árbores e usaban aquel diñeiro para coidar ás súas familias e frear a sequía.

Co paso do tempo, as árbores creceron formando un novo bosque, e os ríos comezaron a fluír novamente.
Hoxe en día, 40 millóns de árbores creceron grazas ás sementes de Wangari.

A súa mensaxe difundiuse por toda África e polo seu traballo foi a primeira muller africana e a primeira ecoloxista
en recibir o Premio Nobel da Paz.

Wangari morreu no ano 2011, pero podémola lembrar cada vez que miramos unha fermosa árbore.

CUESTIÓNS PARA A REFLEXIÓN:
Que che parece a historia de Wangari? Que é o que che resulta máis inspirador da súa vida? Que tería
pasado en Quenia se ela quedara na casa como querían os seus país e non fose a escola? Que pensas sobre
que as nenas aínda hoxe en día nalgúns países non poidan ir a escola?
Fonte: Contos para México.

ANEXO 4
1. JK ROWLING
2. CLARA CAMPOAMOR
3. ROSA PARKS
4. SANA MARIN
5. WANGARI MAATHAI
6. ISABEL ZENDAL
7. INDIRA GHANDI
8. HEDY LAMARR
9. ANA FRANK
10. MERY SHELLEY
11. HIPATIA
12. ADA LOWELACE
13. ANGELA MERKEL
14. TSAI ING-WEN
15. LYDIA VALENTIN
16. RIGOBERTA MENCHÚ

1. Primeira ministra de Finlandia, é tamén a
primeira ministra máis xoven do mundo
2. A primeira enfermeira en viaxe
humanitaria
3. A nai do movemento dos dereitos civís nos
EEUU
4. Unha das primeiras científicas
5. Foi campioa Mundial de Halterofilia en
2017 e 2018
6. Escritora que sufriu o horror nazi
7. Defendeu o voto feminino en España
8. Escritora de Frankenstein
9. Inventou a Wifi
10. Defensora dos dereitos das persoas dos
pobos orixinais
11. Primeira ministra da India
12. Creadora de Harry Poter
13. Creadora do Movemento "Cinto verde"
14. Primeira programadora da historia
15. Está considerada como a muller máis
poderosa do mundo
16. Aprobou no seu país o matrimonio entre
persoas do mesmo sexo.
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