
Anexo memorias grupais S1D (ODS 5 - Igualdade de xénero) Igualdade

Campos González, Lucía (edición)

Fernández Folgueira, Noemi (edición)

Mendoza Cortés, Lucía (coordinación e axenda)

Viqueira del Río, Antía (actividades)

Villar Fernández, Sergio (difusión)

[1] Primeira e última proposta (Cartafol onde se atopan a primeira versión do 12 de febreiro,
e a terceira e última versión da proposta do grupo de traballo, creada o 19 de marzo, nas que
cambiamos o foco da proposta e fixamos as metas e os indicadores)

[2] Glosario (Contido do glosario elaborado polo grupo de traballo para o tema de igualdade
de xénero no fogar a data de 8 de marzo)

[3] Revista editada para redes sociais (Exemplo dunha das publicacións da actividade da
revista nas redes sociais, neste caso en Twitter, difundida o 20 de abril)

[4] Enquisa (Formulario elaborado o 17 de abril para envialo aos dez institutos de educación
secundaria e que responderan os seus alumnos, para elaborar unha das publicacións contidas
na proposta final do traballo)

[5] Vídeo da publicación das voces expertas (Enlace ao vídeo aloxado e subido a YouTube o
2 de maio, que acompaña á publicación compartida o mesmo día na que entrevistamos a
diferentes fontes expertas sobre a materia de igualdade de xénero)

[6] Primeiro mensaxe por redes sociais (Enlace de exemplo ao primeiro mensaxe publicado
en redes sociais, neste caso Twitter o 25 de marzo, no que avanzamos o contido da primeira
publicación que faremos no blog sobre os CIM)

[7] Calendario V1 + Calendario V2 (Cartafol que contén a primeira versión feita do
calendario de publicacións, elaborada o 8 de marzo, e a versión final coas datas de
publicación no blog reais, creada o 9 de maio)

[8] Vídeo de “Mulleres de a pé” (Enlace ao vídeo aloxado e subido a YouTube o 17 de abril,
que acompaña á publicación compartida ese mesmo día na que entrevistamos a dez mulleres
sobre algúns temas relacionados coa igualdade de xénero no fogar)

[9] Distribución dos roles (Cartafol no que penduramos capturas do grupo de WhatsApp nas
que repartimos os roles, ademais na mesma conversa falamos do ODS que nos gustaría tratar
e comentamos as tarefas de cada un dos roles necesarios dentro do grupo de traballo)

[10] Proposta ODS V1 + Proposta ODS V2 (Cartafol no que se pode ver a primeira versión
da proposta enviada polo grupo S1D ao profesor, tamén está dispoñible a segunda versión, na
que modificamos aquelas puntualizacións que se nos sinalaron)

https://drive.google.com/drive/folders/1ZrFjrGftCkdwQ_en2HnE15i0JiTt0V9p?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TW6Axf-tknwAa9avcTJ6lqfmMOdAEXRa/view?usp=sharing
https://twitter.com/observatorioco6/status/1384480576036503563
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHKItWGwnpjwn9Aa2HazwSICnHVbyH2DjWJDKbur_yaMB48w/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=kQuNMJEcfjU
https://twitter.com/observatorioco6/status/1375175676374962183
https://drive.google.com/drive/folders/1rP25Gp2JPq8SN3-ikzvFoJ8GWxEcoRen?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0UhNVKPfVkY
https://drive.google.com/drive/folders/1ifcI9LKpkZQoSR8TY7Qv8g2VSAexJulW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eu7sudQImJ4pgqhbzfxyciNSyBKD6DLn?usp=sharing


[11] Contacto cos CIM e asociacións (Neste cartafol achegamos capturas do contacto que
mantivemos cos CIM e asociacións mediante chamadas e correos electrónicos. Contacto por
correo electrónico con todos os CIM o día 23 de marzo; mediante chamada telefónica cos
CIM de Lugo, Monforte, Santiago o día 25 de marzo; con APAIOGA o 30 de marzo; e coa
sociación Genus Aequalitatem o día 6 de abril)

[12] Contacto coas mulleres de a pé (Neste cartafol adxuntamos algunhas capturas das
conversas mantidas coas nosas fontes para citarnos con elas. Contacto con Rosita o día 18 de
marzo, con María o día 25 de marzo e con Jeanette o 26 de marzo)

[13] Contacto coa educadora familiar Rocío Fanego (Captura do correo electrónico
informando e citando á fonte o día 22 de abril)

[14] Contacto coa experta Alba Fernández (Captura da chamada o día 19 de abril, do día da
gravación e mensaxe pola aplicación de WhatsApp para a citación da fonte o 25 de abril)

[15] Contacto coa avogada Ana Camiño (Captura da chamada telefónica mantida coa fonte o
29 de abril)

[16] Publicación Que fai a túa provincia polas mulleres? (Esta ligazón dirixe á nosa primeira
publicación de contido -logo da presentación- compartida no blog do Observatorio Cidadán
de Comunicación na que falamos do funcionamento dos CIM, das asociacións que loitan pola
igualdade de xénero e mesmo incluímos declaracións dalgunha afectada)

[17] Publicación O cambio xeracional da visión feminina (Esta ligazón dirixe á nosa segunda
publicación de contido compartida no blog do Observatorio Cidadán de Comunicación na que
a través das declaracións de 10 mulleres de a pé construimos un texto reflexivo e un vídeo)

[18] Publicación Mocidade e fogar: as xeracións máis novas cren estar concienciadas sobre a
igualdade de xénero (Esta ligazón dirixe á nosa terceira publicación de contido compartida no
blog do Observatorio Cidadán de Comunicación na que a través dunha enquisa compartida en
centros de educación secundaria de todo Galicia construímos un texto que amosa a
concienciación da mocidade en termos de igualdade de xénero)

[19] Publicación Igualdade de xénero: a voz experta (Esta ligazón dirixe á nosa cuarta
publicación de contido compartida no blog do Observatorio Cidadán de Comunicación na que
contamos coas declaracións de tres expertas -en familia, educación e lexislación- que
propoñen solucións aos problemas plantexados na publicación O cambio xeracional da visión
feminina)

[20] Publicación por Belén Puñal: Para cando a subversión masculina dos coidados? (Esta
ligazón dirixe á nosa quinta e última publicación compartida no blog do Observatorio
Cidadán de Comunicación e elaborada por Belén Puñal, colaboradora)

[21] Captura Instagram publicación (Exemplo dunha das publicacións que realizamos na rede
social Instagram - 20 de abril)

[22] Captura Instagram trailer (Exemplo dun dos vídeos que subimos a rede social Instagram
para anunicar a subida do vídeo correspondente ao blog - 17 de abril)

[23] Comentarios fontes Instagram (Captura dos comentarios das fontes que participaron no
noso vídeo: “O cambio xeracional da visión feminina”)

https://drive.google.com/drive/folders/1Z5K3wHnn0BDfFQPQuD-hsPidIPwehfv7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gsxpY3A3Igi3UM-RRtHB5KCzLKgCb_lx?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JTJNYaeVNNh3SEBzLx9-tFDZ_xuh066S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rqk4POoxh4K_0cOiG0PkkO_dMyjfM-yN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1StbPfeLLSsJMLHETlof5YaOuUA_H50Uo/view?usp=sharing
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/08/que-fai-a-tua-provincia-polas-mulleres/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/17/o-cambio-xeracional-da-vision-feminina/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/28/mocidade-e-fogar-as-xeracions-mais-novas-cren-estar-concienciadas-sobre-a-igualdade-de-xenero/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/28/mocidade-e-fogar-as-xeracions-mais-novas-cren-estar-concienciadas-sobre-a-igualdade-de-xenero/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/05/02/igualdade-de-xenero-a-voz-experta/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/05/06/para-cando-a-subversion-masculina-dos-coidados/
https://drive.google.com/file/d/1e1m7pbvmU-NGQR-J4Ml0MOTFDDwnhx8m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSyDNqqPCjeTLVr2ej5TKAALal5PD27u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cjpSazRyV6YiDWu4cVcBxM1ceJbXKrjL/view?usp=sharing


[24] Captura comentario Observatorio (Comentario dunha compañeira no blog con respecto a
unha das nosas publicacións - 17 de abril)

[25] Captura comentario ao grupo S1A (Comentario da nosa editora na publicación doutro
grupo - 14 de abril)

[26] Captura contacto grupo S2D (Conversacións da coordinadora por Whatsapp para
confirmar o acordo entre grupos - 25 de marzo)

[27] Captura contacto entre o propio grupo durante a elaboración da memoria grupal
(Conversación entre os membros do grupo de traballo para falar e por en común cuestións
durante a elaboración da memoria grupal - 10 de maio)

[28] Difusión polas redes sociais propias (Capturas aportadas polos diferentes membros do
GT nas que se proba a difusión polas redes sociais propias - Instagram e Twitter - dos
contidos do Observatorio. Entre o 20 de abril e o 7 de maio, coincidindo coas datas de
publicación).

[29] Cartafol de organización (Capturas de pantantalla do grupo de WhatsApp do S1D,
creado o 9 de febreiro de 2021, e da conta de gmail e Google Drive grupais, creadas o 23 de
marzo de 2021)

[30] Enquisa “Coñeces que fai o teu concello polas mulleres?” (Documento coa enquisa
resultado do acordo co grupo S2B, que se pasou ao alumnado de entre 1º e 4º da ESO no
“Congreso pola Igualdade” celebrado o 26 de marzo no IES Maruxa Mallo de Ordes)

[31] Lista de parceiros que colaboraron na axenda (Táboa que recolle as principais
institucións, organizacións ou entidades que fixeron posible a elaboración das nosas
publicacións e actividades no observatorio)

[32] Cartafol con capturas dos correos ás 5 expertas da USC (Capturas de pantalla dos
correos electrónicos enviados a 5 expertas en Igualdade de Xénero da USC coas que
queríamos contar para o vídeo de “plan de estratexias” pero das que non obtivemos resposta.
Tamén intentamos contactamos con elas por teléfono, pero non poidemos recuperar as
capturas de ditas chamadas perdidas)

https://drive.google.com/file/d/13DYX4RHozs0yno9JM19Nj6neVuz3bVfd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MuYPTpfYSOtAKYvKeQ_fRhcM9r-5PR62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kkw3t0vu4-4_qVZsdyb0Z_f97r0gMR9x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zRos3oUZ0x1M435GsE0fLgA_w086i2KQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10wWDc4-V_0DiX5mfzQRlTiFOodw5Kqt7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KjdQ35_QVdLXFvq5G2ft6NFrSKVaHErs?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RT4qMGZA_Ct1VKMNUYmwt04LZkhpY-0J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YiGdIOOWkUwASP_6-bje6_g7of8izNOc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bFIZ6Mw6acdORe3e1FbxEWik3ORNN6-h?usp=sharing

