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ANEXO GRUPAL 1: Entrevista a María Xosé Agra, catedrática de Filosofía política. 

 

ENTREVISTA MARÍA XOSÉ AGRA 
 

Existen estudos de xénero na Universidade de Santiago de Compostela? 
 
Cando se introduciron? 
 
Foi unha tarefa doada? 
 
É suficiente? 
 
En que consisten eses estudos? Están orientados á investigación ou son materia didáctica? 
 
Existe algunha materia relativa á igualdade de xénero nas facultades de formación do 
profesorado? 
 
Consideras que a igualdade de xénero está incorporada na lexislación educativa? 
 
Que elementos son claves, para ti, nunha programación de igualdade? 
 
Nos últimos anos estase a falar da interseccionalidade, cres que está incorporada nas 
materias didácticas de igualdade? 
 

Como profesora universitaria cres que se debería incorporar nos centros educativos para 
educar en igualdade? 
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ANEXO GRUPAL 2: Proxectos de igualdade en diferentes centros escolares.  

Con motivo do 8 de marzo, quixemos elaborar un fío de Twitter cos proxectos máis 
interesantes de igualdade realizados no ámbito escolar. Tras unha busca exhaustiva en 
Internet, atopamos os 5 proxectos máis interesantes. A continuación, os enlaces das 
webs onde se atoparon estos proxectos. 

Colexio Vila de Arenteiro, O Carballiño:	https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/o-
carballino/2019/10/10/colegio-vila-do-arenteiro-carballino-promueve-plan-igualdad-
genero/0003_201910O10C7995.htm	

Subvencións a colexios: 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2019/10/05/subvencionan-7000-euros-
proyecto-igualdad-colegios-celeiro-covas-landro/0003_201910X5C7991.htm	

Premios colexios:	https://www.elcorreogallego.es/galicia/premio-para-dos-colegios-de-
arteixo-y-monfero-por-su-compromiso-social-HE6226229	

Plan Proxecta; por 365 días de respecto e igualdade: 
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/9614	

Mocidade contra a violencia de xénero: 
http://igualdade.xunta.gal/es/programas/mocidade-contra-violencia-de-xenero		
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ANEXO GRUPAL 3: Preguntas para os alumnos do I.E.S Maruxa Mallo. 

 

 

 

Facultade de Ciencias da Comunicación 
Comunicación Interpersoal e Comunitaria 

 
CUESTIONARIO IGUALDADE DE XÉNERO NO PLAN DE ESTUDOS DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

SEXO.-       CURSO.-  
 

1.- Cursaches algunha materia relacionada especificamente coa igualdade de xénero ou 
nalgunha materia das que estudaches se tratou o tema da igualdade de xénero? 
 
 
 
2.- Cursaches algunha materia na que non se visibilizase o papel da muller? 
 
 
 
3.- Nas aulas emprégase unha linguaxe inclusiva? 
 
 
4.- Consideras que no IES Maruxa Mallo se está a realizar un esforzo para evitar a 
reprodución de estereotipos, actitudes e valores machistas? 
 
 
 
5.- Que actividades se realizan no IES Maruxa Mallo en relación coa igualdade de xénero?  
 
 
 
6.- Participaches nalgunha delas?  
 
 
7.- Consideras que se fomentan actividades integradoras nas diferentes materias que se 
imparten no IES Maruxa Mallo? 
 
 
 
8.- Promóvense actividades físico-deportivas nas que participen conxuntamente alumnas 
e alumnos? 
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9.- Consideras que a túa relación cos teus compañeiros e compañeiras no IES Maruxa 
Mallo establécese en pé de igualdade? (É dicir nas actividades de ocio durante o recreo, 
nos espazos públicos do IES...) 
 
 
 
10.- Cres que o instituto fai todo o posible para garantir a integración total do alumnado? 
 
 
11.- Cres que as actividades do IES Maruxa Mallo dedicadas a promover a igualdade son 
suficientes? 
 
 
 
12.- Que cousas te preocupan sobre a igualdade e te gustaría que se tratasen no Instituto?  
 
 
 
 
 
13.- De que xeito incluirías estas inquietudes? 
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ANEXO GRUPAL 4: Entrevista ao profesorado e alumnas do I.E.S Maruxa Mallo.  

 

 

 

Facultade de Ciencias da Comunicación 
Comunicación Interpersoal e Comunitaria 
	
	

 
Entrevista ao profesorado do IES Maruxa Mallo 

1) Hai xa catro anos que organizades este congreso, como influíu no estudantado? 
2) É un proceso guiado ou existen iniciativas por parte dos alumnos e das alumnas 

que participan? 
3) Que actividades se realizan ao longo do curso para concienciar ao alumnado 

desta necesidade da sociedade? 
4) Dende o Ministerio de Igualdade redactaron un informe que favoreza a inclusión 

da igualdade de xénero nos plans de Estudo. Fai referencia á linguaxe inclusiva, 
aos espazos igualitarios no instituto, aos estereotipos... Cres que dende o IES 
Maruxa Mallo se traballa para que sexa un entorno igualitario? 

5) Cales son os parámetros nos que se pode mellorar? 
	
	

Entrevista ás alumnas participantes na performance 
1) A vosa xeración viviu dende primeiro curso da ESO a organización destes 

congresos, como vos influíu? 
2) Como é o proceso de organización do congreso? 
3) Que obxectivos perseguides coa súa organización? 
4) Como en case todas as loitas sempre hai xente máis retrógrada, credes que grazas 

á organización deste tipo de actividades hai máis responsabilidade social por parte 
de todos os alumnos e alumnas? 
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ANEXO GRUPAL 5: Redacción da proposta de publicación sobre o III Congreso 
polas Igualdades 

 

III congreso escolar pola igualdade no IES Maruxa Mallo de Ordes, chega tarde pero non 
defrauda 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/12/iii-congreso-escolar-
pola-igualdade-no-ies-maruxa-mallo-de-ordes-chega-tarde-pero-non-defrauda/	
 

 

ANEXO GRUPAL 6: Vídeo complementario á publicación sobre a visita ao IES 
Maruxa Mallo de Ordes. 

Enlace activo: https://www.youtube.com/watch?v=GjK6CVP4ocU 	
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ANEXO 7: Estudo dos cuestionarios e realización dunha táboa cos datos extraídos máis 
relevantes. 

 

ANÁLISE DO CUESTIONARIO IGUALDADE DE XÉNERO NO PLAN DE 
ESTUDOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1º ESO: 
Enquisa realizada a un grupo de 17 persoas que non cursaron materias específica de 
igualdade. A totalidade das persoas enquisadas coñecen e identifican as actividades que 
se realizan no IES en materia de igualdade (o congreso, os actos en días como o 8M ou 
25N…), ademais en xeral as consideran necesarias. A maioría das respostas son pechadas 
a pesar de ser preguntas para desenvolver. 

MULLERES HOMES 

Participantes Non participantes Participantes Non participantes 

4 7 - 6 

 

2º ESO: 
Enquisa realizada a un grupo de 24 persoas que teñen a posibilidade de cursar unha 
materia específica de igualdade (19 deles cursan esa materia). A totalidade das persoas 
enquisadas coñecen e identifican as actividades que se realizan no IES en materia de 
igualdade (o congreso, os actos en días como o 8M ou 25N…), ademais en xeral as 
consideran necesarias. Comezan a identificar o que é a linguaxe inclusiva, neste 
sentido, valoran que non todo o profesorado se esforza por igual, algo parecido á 
opinión que teñen pola visibilización das mulleres nas diferentes materias. En xeral 
demandan máis actividades. 

MULLERES HOMES 

Participantes Non participantes Participantes Non participantes 

10 1 9 4 

 

3º ESO: 
Enquisa realizada a un grupo de 19 persoas que tiveron a posibilidade de cursar unha 
materia específica de igualdade en 2º da ESO (11 deles cursaron esa materia). A 
totalidade das persoas enquisadas coñecen e identifican as actividades que se realizan no 
IES en materia de igualdade (o congreso, os actos en días como o 8M ou 25N…), non se 
explican as razóns, pero neste curso non participaron nas actividades que se levan 
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realizando. Identifican o que é a linguaxe inclusiva, e neste sentido, valoran que non todo 
o profesorado se esforza por igual, algo parecido á opinión que teñen pola visibilización 
das mulleres nas diferentes materias. En xeral valoran positivamente as actividades 
realizadas no centro. Demandan que haxa un compromiso e esforzo maior en materia de 
igualdade para loitar contra o machismo, concienciar da necesidade do feminismo… 
Manifestan a súa preocupación porque haxa homes que se consideren superiores ás 
mulleres. 
 

MULLERES HOMES 

Participantes Non participantes Participantes Non participantes 

10 3 1 5 

 

4ºESO: 
Enquisa realizada a un grupo de 15 mulleres que tiveron a posibilidade de cursar unha 
materia específica de igualdade en 2º da ESO (11 delas cursaron esa materia). A 
totalidade das enquisadas coñecen e identifican as actividades que se realizan no IES en 
materia de igualdade (o congreso, os actos en días como o 8M ou 25N…), menos unha 
rapaza que participou por primeira vez este ano nas actividade, as demais levan facéndoo 
dende primeiro ou segundo. Este grupo de 15 rapazas son as que realizaron a performance 
do III Congreso Escolar polas Igualdades. Identifican o que é a linguaxe inclusiva, e neste 
sentido, valoran que non todo o profesorado se esforza por igual, algo parecido á opinión 
que teñen pola visibilización das mulleres nas diferentes materias. En xeral valoran 
positivamente as actividades realizadas no centro. Demandan que haxa un compromiso e 
esforzo maior en materia de igualdade para loitar contra o machismo, concienciar da 
necesidade do feminismo… así como unha materia de igualdade en todos os cursos. 
Valoran positivamente a súa relación cos seus compañeiros e un trato igualitario e 
xustifícano como consecuencia da educación en igualdade que están a recibir. 

MULLERES HOMES 

Participantes Non participantes Participantes Non participantes 

15 - - - 

	
	
	
ANEXO GRUPAL 8: Proposta de publicación sobre o estudo dos cuestionarios. 
Educar para crecer: As respostas do IES Maruxa Mallo	
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/18/educar-para-crecer-as-
respostas-do-ies-maruxa-mallo/	
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ANEXO GRUPAL 9: Cuestionario ao alumnado de EPA do IES Xelmirez. 
 
 
Cuestionario EPA no IES Xelmirez de Santiago de Compostela 
	

1. Organizouse no teu IES algunha actividade relacionada coa igualdade de 
xénero?	

2. Atopades un tratamento desigual entre o alumnado do IES? Tanto por cuestións 
de xénero como de “raza”.	

3. Pensades que o profesorado emprega unha linguaxe inclusiva na aula?	
4. Que aspectos te preocupan con respecto á igualdade de xénero?	
5. Credes que durante as actividades físico/deportivas hai igualdade ?	
6. Se está a evitar a reprodución de actitudes e valores machistas nas aulas?	
7. Ofrécese unha visión transversal nas diferentes materias?	
8. Nos espazos públicos e nos momentos de ocio existe igualdade entre o alumnado? 

 
 
ANEXO GRUPAL 10: Mapa conceptual basado no cuestionario do I.E.S Xelmirez.  
 
Mapa conceptual para unha posible materia de Igualdade elaborado segundo os 
intereses do grupo da EPA do IES Xelmirez	

 

IGUALDADE DE XÉNERO COMO MATERIA NOS PLANS DE ESTUDO	
• Proposta de actividades a realizar no centro de estudos.	
• Contidos a tratar na materia: 	

◦ Memoria de mulleres feministas; e,	
◦ Conceptos: linguaxe inclusiva, brecha de xénero, teito de cristal…	

• Identificación de actitudes machistas.	
• Sexualidade e relacións de parella: 	

◦ Colectivo LGTBI+; e,	
◦ Relacións tóxicas.	

• Violencia de xénero. 
 

ANEXO GRUPAL 11: Redacción da proposta de publicación do I.E.S Xelmirez. 
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Igualdade de xénero, unha materia que necesitan os plans de estudo de Galicia 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/04/26/igualdade-de-xenero-
unha-materia-que-necesitan-os-plans-de-estudo-de-galicia/ 
 
 
ANEXO GRUPAL 12: Cuestionario para o alumnado da USC.  
 
Cuestionario difundido en redes socias: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA7uCIiJcHxalAflnK-Vayi-
Ugi9kvT8Pq5z4ku_E0cT9dzw/viewform?usp=sf_link 	
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ANEXO GRUPAL 13: Entrevista telefónica a María López Sández.	
 

ENTREVISTA MARÍA LÓPEZ SÁNDEZ 
1. Como docente de didáctica na facultade de ciencias da educación, pensas que é 

suficiente a formación que reciben os futuros docentes? Que pensas que se pode 
mellorar?	

2. Pensas que sería suficiente cunha materia de Igualdade de Xénero ou é precisa 
unha maior transversalidade e compromiso?	

3. Como coautora dun libro sobre Emilia Pardo Bazán, Movendo marcos (2020), por 
que consideras necesario recuperar a figura desa autora? 

 
 
ANEXO GRUPAL 14: Redacción da proposta de publicación coa entrevista a María 
Xosé e a María López Sández. 

María Xosé Agra, catedrática de Filosofía Política: “Aínda segue custando introducir os 
estudos feministas como un coñecemento válido na Universidade” 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2021/05/06/maria-xose-agra-
catedratica-de-filosofia-politica-ainda-segue-custando-introducir-os-estudos-feministas-
como-un-conecemento-valido-na-universidade/	


