
S2B 
ODS 5 IGUALDADE DE XÉNERO 
Nadia Iglesias: coordinación; 
Adriel Mateo: difusión; 
Aitana Martínez: edición; 
Carlos Menéndez: edición; 
Diego Muíños: actividades; e, 
Jaime Pena: actividades.  
 
 
Fase de proposta 
Na primeira xuntanza do grupo decidimos que presentariamos as nosas propias propostas 
para, logo de realizar unha posta en común e un debate de posibles ideas entre nós, 
seleccionar un tema. Finalmente, os temas que se someteron a votación e consideración 
colectiva foron: Igualdade de xénero (proposto por Aitana), Fame Cero (Diego) e 
Educación de calidade (Nadia). Considerados as posibles actividades a realizar en cada 
un destes temas e as publicacións que poderiamos xerar, sometéronse a votación. O 
resultado da votación foi: 2 votos a favor de Educación de calidade e 4 votos a favor de 
Igualdade de xénero; Fame Cero non chegou a ser sometido a votación. 
 
O tema elixido era moi ambicioso. O noso obxectivo inicial, do xeito en que o formulamos 
trala votación inicial era totalizador: aspirabamos a analizar o tema dende moitas 
perspectivas. Con todo, na medida en que non podiamos tratar a igualdade de xénero en 
todos os ámbitos e rexións do planeta coa mesma intensidade, decidimos centrarnos en 
Galicia e abordar o tema de xeito caleidoscópico, pondo o foco na situación da muller en 
Galicia nos distintos ámbitos laborais e sociais, pero tamén asumindo unha perspectiva 
interseccional (clase, ‘raza’ e xénero). Ademais, tamén nos parecía interesante abordar o 
tema dende a perspectiva teórica e política, isto é, a historia do pensamento feminista en 
Galicia (dende as pioneiras, como Concepción Arenal ou Emilia Pardo Bazán, até as 
feministas máis recentes, como María Xosé Queizań ou María Xosé Agra); a historia do 
movemento feminista (incidindo na creación de organización de mulleres antes da Guerra 
Civil e das organizacións abertamente feministas nas últimas décadas, como Mulleres 
Nacionalistas Galegas ou o grupo galego da Marcha Mundial das Mulleres); a cuestión 
da igualdade de xénero nos diferentes partidos políticos presentes no noso país (valorando 
en que medida as políticas de igualdade de xénero forman parte do seu ideario e están 
incorporadas nos seus programas) e nas institucións políticas locais e autonómicas 
(analizando a existencia de departamentos de igualdade e de políticas activas de igualdade 
de xénero), así como a presenza das mulleres no mundo do deporte ou empresarial. Por 
suposto, a nosa intención tamén era analizar a presencia da igualdade de xénero no 
sistema educativo galego, tanto na práctica diaria nas aulas como nos plans de estudo.  
 
Dende un primeiro momento, eramos conscientes de que o noso obxectivo era demasiado 
ambicioso, por esa razón, logo de presentarlle o proxecto ao profesor, acordamos reducir 
a nosa proposta inicial e, mesturando os dous obxectivos que máis éxito tiveran no noso 
grupo (igualdade de xénero e educación de calidade), decidimos focalizar o tema en 
igualdade de xénero no sistema educativo. Unha vez definido este novo tema decidimos 
que estas serían as preguntas ás que tratariamos de responder: abórdase o tema da 
igualdade de xénero nos plans de estudo? Todos os centros educativos tratan do mesmo 
xeito o tema da igualdade de xénero? Obsérvanse diferenzas entre alumnado que recibiu 



unha educación con perspectiva de xénero do que non a recibiu? É necesaria unha materia 
de igualdade de xénero? 
Se defendemos unha sociedade igualitaria debemos reflexionar sobre en que momento se 
comeza a construír esa sociedade. Neste sentido, na medida en que a educación é unha 
magnífica ferramenta de transformación social, os centros educativos son un lugar 
preferente para traballar o tema da igualdade de xénero. Se dende a educación secundaria 
ou incluso primaria -aínda que esta non a traballamos- se introducen conceptos de 
igualdade e se fomenta unha ollada feminista, este alumnado que será a futura cidadanía 
esixirá políticas de igualdade, un tratamento igualitario no ámbito laboral e social e non 
só no seu entorno senón no mundo en xeral.  
Da experiencia realizada concluímos que é necesario actuar en tres niveis diferentes: crear 
unha materia de igualdade de xénero nun nivel intermedio (por exemplo, en 2º da ESO); 
transversalizar a igualdade de xénero en todas as materias educativas, visibilizando o 
papel das mulleres ao longo da historia e nos diferentes ámbitos (ciencia, arte, deporte, 
música, literatura...) e, incluso, facendo notar a presencia do discurso machista no 
pensamento occidental; a necesidade de formar aos formadores para que cando se 
incorporen ao sistema educativo de primaria e secundaria o fagan cunha perspectiva de 
xénero. 
O feminismo loita por construír un mundo máis igualitario, máis xusto e máis 
democrático, polo tanto ten que ser unha actividade constante na miña traxectoria futura 
como xornalista. Dende esta profesión podemos dar voz a que non a ten e sempre que 
haxa unha situación laboral desigual, unha muller maltratada, precarizada, silenciada... 
sempre haberá traballo que facer dende unha perspectiva feminista. 
 
Dende o S2B tratamos de organizarnos do xeito máis coordinado posible entre nós, 
adxudicándonos as tarefas que cada quen podería desenvolver mellor. Neste sentido, 
sempre antes de organizar unha actividade, cada un puña sobre a mesa aquelas ideas que 
dende o seu rol podía desempeñar. Estas reunións adoitaban ser por videochamada e era 
onde chegabamos ao acordo de quen faría cada tarefa para cada publicación. Non 
interviñamos todos en cada actividade, polo que unha vez realizadas as tarefas volvíase a 
facer unha reunión entre os membros do grupo participantes para definir completamente 
o produto final que íamos sacar á luz. Finalmente, sempre se consultaba con todos os 
membros do grupo a conformidade coa publicación que estabamos a realizar. 
 
Na medida en que o noso traballo se ía centrando na educación, o primeiro que pensamos 
foi en que institutos, facultades ou colexios podíamos ter contactos para realizar 
actividade. Entre todos os integrantes do grupo puxemos unha serie de nomes enriba da 
mesa que son os seguintes: o IES Maruxa Mallo de Ordes, no que sabía que se viñan 
desenvolvendo dende hai anos actividades relacionadas coa igualdade de xénero; a 
coñecida feminista María Xosé Agra, María López Sández, profesora de Didáctica de 
lingua e literatura na USC e estudantes das diferentes facultades da USC que puidesen 
contar a súa experiencia en materia de igualdade. 
Así mesmo, mantivemos unha reunión co grupo S2D que tiña o obxectivo de educación 
de calidade. Con este grupo realizamos unha actividade conxunta no IES Xelmírez de 
Santiago que eles tiñan na súa axenda. 
 
No mes de marzo comezamos a contactar coas diferentes fontes que tiñamos na nosa 
axenda para dar comezo ás publicación no blog. 
A primeira actividade consistiu nunha visita ao IES Maruxa Mallo de Ordes coincidindo 
co III Congreso Escolar polas Igualdades. Neste evento tivemos a posibilidade de 



desenvolver moitas entrevistas que darían pé a unha das entradas. Nesta ocasión 
charlamos con diferentes profesores do IES (Alfredo Iglesias, Charo Fernández, Susana 
Méndez, Sabela Arias e José Manuel Dopazo); con varias alumnas que participaron na 
realización do congreso neste curso; e, con Susana López (Secretaria Xeral de Igualdade 
da Xunta de Galicia) que acudiu a clausurar o congreso. Ademais como parte da 
actividade repartimos un cuestionario entre varios grupos da ESO polo que tamén 
puidemos charlar con algúns alumnos. A nosa experiencia coas persoas coas que 
interactuamos neste centro foi moi positiva, xa que vimos unha clara aposta en materia 
de igualdade. Isto supuxo un punto de partida para a comparación con outros centros nos 
que vimos que non se traballaba do mesmo xeito este tema. Tanto o profesorado como as 
alumnas tiveron unha disposición a traballar connosco dende o primeiro momento polo 
que puidemos facer un estudo moi completo e sacar moita información para o noso 
proxecto. 
En abril estivemos no IES Xelmírez de Santiago de Compostela no que tivemos a 
oportunidade de traballar cun grupo de educación secundaria para adultos. Nesta ocasión 
fixemos unha pequena enquisa para determinar os temas de interese do alumnado e 
posteriormente realizar un mapa conceptual entre todos que establecese os conceptos 
clave que debería ter unha materia de igualdade de xénero impartida nos IES. Ao principio 
a participación non era moi fluída pero pouco a pouco se foron introducindo temas que 
espertaron o seu interese e puidemos extraer conclusións moi interesantes para a nosa 
publicación. Ao final tivemos ocasión de falar con cada un deles de xeito máis privado 
polo que, neste sentido, o contacto coas fontes tamén se pode cualificar como positivo. 
En canto a calidade das súas declaracións, foi moi interesante a contraposición coas 
experiencias das alumnas de Ordes porque nos encontramos con actitudes machistas entre 
os alumnos e tamén experiencias misóxinas con antigos profesores. A maiores, estivemos 
falando coa súa profesora que nos comentou algún aspecto sobre o grupo, pero non 
chegamos a publicar ningunha das súas respostas. 
O martes 9 de marzo concertamos unha cita con María Xosé Agra, catedrática en Filosofía 
Política na USC. Foi a primeira persoa da nosa axenda coa que contactamos e tivemos a 
oportunidade de charlar con ela durante unha hora. Conversamos sobre teoría feminista, 
sobre transversalidade, sobre interseccionalidade e sobre a posibilidade de incluir unha 
materia de igualdade nos plans de estudos. Tamén comentamos a situación actual e a súa 
traxectoria como profesora feminista. Para completar esta entrevista contactamos tamén 
con María López Sández, autora dun libro sobre Emilia Pardo Bazán xunto con Marilar 
Alexandre, coa que nos pareceu interesante comentar aspectos relacionados coa 
formación de formadores, xa que ela foi docente nun instituto e agora é profesora 
universitaria na facultade de ciencias da educación. 
Por último, dende o meu grupo de traballo realizamos unha actividade con estudantes da 
universidade de Santiago de Compostela entre os que repartimos un cuestionario. A 
maiores, realizamos unha serie de entrevistas presenciais coas que comentamos aspectos 
sobre a distribución de mozos e mozas nos distintos graos, a existencia ou non de materias 
de igualdade nas carreiras e tamén a transversalidade das materias impartidas en cada 
facultade. 
 
As actividades que desenvolvemos combinaron as nosas necesidades, pensando nas 
publicacións que iamos realizar, coas dinámicas internas de cada centro e coa 
dispoñibilidade de cada unha das persoas coas que nos entrevistamos.  
No IES Maruxa Mallo asistimos a performance realizado polas alumnas de 4º da ESO. 
Repartimos un cuestionario entre diferentes grupos da ESO do que pretendiamos extraer 
conclusións sobre o coñecemento de contidos relacionados coa igualdade, as diferentes 



actividades sobre igualdade de xénero que se realizaban no IES e a súa participación, se 
había actitudes machistas entre os compañeiros ou dende o profesorado e as súas 
preocupacións e como as tratarían no instituto. Ademais nas diferentes entrevistas 
intentamos coñecer mellor cada unha das experiencias individuais e como se organizaba 
este tipo de actividades tan positivas nun centro educativo. De esta actividade realizamos 
dúas publicacións diferentes. A primeira, centrada no desenvolvemento do Congreso e 
como se foi introducindo a materia de igualdade no centro. Na segunda, centrámonos na 
análise das enquisas e nas conversas co alumnado do centro. 
No Xelmírez realizamos unha actividade cun grupo de educación secundaria para adultos. 
A actividade dividiuse en dúas partes. Primeiro conversamos co todo grupo, lanzando 
unha serie de preguntas relacionadas con igualdade de xénero para ver que temas lles 
preocupaban e que experiencias tiveran no pasado con respecto a situacións machistas. A 
segunda parte consistiu na elaboración dun mapa conceptual con aqueles contidos que 
serían esenciais nunha materia de igualdade impartida nun IES. Desta experiencia 
sacamos unha publicación na que recollemos as diferentes experiencias persoais de cada 
alumno e máis a nosa opinión sobre a necesidade de incluír esta materia baseándonos no 
noso traballo. Quizais, esta actividade gañou moita potencia como contrapunto da 
realizada no IES de Ordes na que tivemos a sensación de que se estaba a facer unha moi 
boa labor en materia de igualdade, mentres que nesta actividade tivemos a sensación de 
que había moito descoñecemento por parte do alumnado e pouca preocupación por parte 
do profesorado. Aínda máis, identificamos como habitual que profesores dalgúns IES 
tivesen actitudes machistas cara as alumnas. 
A terceira actividade que realizamos o grupo S2B foi xa con estudantado da universidade 
de Santiago de Compostela. Esta actividade tamén se dividiu en dúas partes. A primeira, 
a realización dun cuestionario que se difundiu a través das redes sociais dos integrantes 
do grupo no que se pretendía coñecer a situación do alumnado nos seguintes aspectos: a 
existencia de graos masculinos ou feminismos, se se cursara ou non estudos de xénero 
nalgún momento da súa carreira académica; e, a existencia de comportamentos ou 
actitudes machistas no campus. A segunda parte da actividade consistiu en entrevistar a 
algúns dos alumnos participantes na enquisa para coñecer en profundidade a súa 
experiencia. Interesounos principalmente a participación de estudantes de carreiras de 
ciencias para comentar a representación feminina entre os alumnos e entre o profesorado; 
a participación de estudantes que cursaran materias de igualade; e, persoas que sufriran 
ou coñezan este tipo de actos machistas na USC. 
Por último, no noso grupo de traballo realizamos unha entrevista a Maria Xosé Agra, 
profesora que destaca pola súa traxectoria feminista e pola súa participación activa en 
asuntos de igualdade de xénero. A nosa entrevista centrouse en coñecer a súa experiencia 
persoal; na dificultade de introducir unha materia específica de contido feminista na 
universidade; a necesidade de visibilizar a presenza de mulleres en diferentes ámbitos da 
ciencia, do dereito, das artes... en en xeral, ao longo da historia; e, na importancia de 
incluír a ollada feminista dende a base da educación. Esta entrevista completouse con 
outra a Maria López Sández coa que conversamos sobre a importancia da formación de 
formadores e sobre a figura de Emilia Pardo Bazán protagonista do libro que acaba de 
publicar. Destas dúas entrevistas sacamos unha publicación que funcionou como peche 
da nosa secuencia. Neste sentido, a importancia desta última entrada radicaba na reflexión 
teórica sobre a importancia do feminismo, non só na recuperación da memoria histórica 
das mulleres, senón na construción dunha sociedade plenamente igualitaria e, polo tanto, 
máis libre e xusta. 
 



Nun primeiro momento tiñamos pensado tiñamos pensado incluír nas nosas actividades 
un CEIP, concretamente estivemos barallando o López Ferreiro de Santiago pero falta de 
dispoñibilidade calendárica da profesora coa que tiñamos o contacto, finalmente non se 
realizou. 
Antes de focalizar a nosa proposta no estudo da igualdade de xénero nos plans de estudos 
tiñamos moitas propostas. Como traballar con xente do colectivo Arelas (que traballan 
con nenos e nenas transexuais) ou facer estudos da situación da mulleres nos diferentes 
ámbitos da sociedade (deporte, penal, artes, empresarial...). 
 
 
Finalmente a calendarización das nosas actividades e publicacións foi a seguinte: 

• durante as primeiras semanas de clase: elaboración da proposta do grupo de 
traballo e determinación do obxectivo. 

• 9 de marzo: entrevista a María Xosé Agra catedrática de Filosofía política; 
elaboración das preguntas a realizar. [Anexo grupal 1] 

• 21 de marzo: busca de proxectos de igualdade nos diferentes centros escolares de 
Galicia para realizar a selección de IES ou CEIP cos que sería interesante traballar. 
[Anexo grupal 2] 

• 24 de marzo: elaboración da enquisa para entregar aos alumnos do IES Maruxa 
Mallo [Anexo grupal 3]; redacción de preguntas para as entrevistas ao profesorado 
e ás alumnas [Anexo grupal 4].  

• 26 de marzo: asistencia ao III Congreso polas Igualdades no IES Maruxa Mallo 
de Ordes. Visionado das performance, entrega dos cuestionarios, entrevistas ao 
profesorado e ás alumnas e a Susana López Abella e asistencia á clausura do 
Congreso onde se visualizaron vídeos realizados polo alumnado con motivo do 
evento. 

• 6 de abril: redacción da proposta de publicación sobre o III Congreso polas 
Igualdades [Anexo grupal 5]; nesta primeira entrada centrámonos nas entrevistas 
realizadas ao profesorado e ás alumnas tratando de explicar como se foi 
introducindo a educación en igualdade no IES ate chegar a ser un centro que 
traballa activamente en materia de igualdade: tanto coa realización de actividades 
como incluíndo no seu plan de estudos a materia de igualdade de xénero. 

• 6 de abril: elaboración dun vídeo complementario á publicación sobre a visita ao 
IES Maruxa Mallo de Ordes. [Anexo grupal 6] 

• 7 de abril: edición da publicación realizada sobre a actividade realizada no IES 
Maruxa Mallo de Ordes. Inclusión dos enlaces obrigatorios en cada publicación e 
inclusión de fotografías. 

• 11 de abril: estudo dos cuestionarios e realización dunha táboa cos datos extraídos 
máis relevantes [Anexo individual 7]. 

• 12 de abril: publicación no blog da primeira publicación máis o vídeo que 
acompaña á publicación na canle de YouTube.  

• 14 de abril: proposta de publicación sobre o estudo dos cuestionarios [Anexo 
grupal 8]. A través das respostas do alumnado e das entrevistas realizadas 
tratamos de realizar un percorrido coa evolución do pensamento ao longo da súa 
vida escolar. 

• 21 de abril: organización da actividade no IES Xelmirez de Santiago. Pensamos 
en que preguntas podíamos facer [Anexo grupal 9] para que saísen os temas nos 
que se dividiría o noso mapa conceptual [Anexo grupal 10].  



• 22 de abril: asistencia ao Xelmírez onde explicamos a actividade, conversamos co 
alumnado coa intención de atopar os temas do seu interese e por último realizamos 
unha serie de entrevistas individuais para coñecer as súas experiencias persoais e 
o seu pensamento en materia de igualdade. 

• 24 de abril: redacción da proposta de publicación [Anexo grupal 11]. A través das 
respostas do alumnado redactamos un artigo sobre a necesidade de incluír unha 
materia de igualdade de xénero nos plans de estudo. Empregamos os temas 
extraídos da actividade para realizar un mapa conceptual cos contidos que se 
poderían tratar en dita materia (segundo os intereses deste grupo de educación 
para adultos). 

• 26 de abril: elaboración dun cuestionario para difundir en redes sociais destinado 
ao alumnado da USC. [Anexo grupal 12] 

• 4 de maio: entrevista telefónica a María López Sández coa que conversamos sobre 
o libro que ven de publicar e como se forma aos formadores en materia de 
igualdade na universidade [Anexo grupal 13]. 

• 5 de maio: visita a varias facultades da USC para a realización de entrevistas 
baseadas nas respostas ao cuestionario.  

• 5 e 6 de maio: redacción da proposta de publicación coa entrevista a María Xosé 
e a María López Sández [Anexo grupal 14]. Mostrar o contrapunto que existe en 
materia feminista dentro da USC. 

 
 
Fase do traballo de campo 
1) Articulación do traballo de campo 
Os seis integrantes do grupo de traballo S2B Igualdade de xénero, procuramos 
organizarnos do xeito máis coordinado posible. 
Neste sentido, as tarefas adxudicáronse de tal xeito que cada quen podería desenvolver 
do mellor xeito posible; a nosa intención era facer que o desenvolvemento das tarefas se 
fixese partindo dunha motivación positiva porque deste xeito o que esperabamos 
conseguir era un traballo excelente. Non obstante, en todas as ocasións, antes de organizar 
unha actividade, cada membro do grupo puña enriba da mesa aquelas ideas que podería 
desempeñar de acordo co seu rol; aínda que sempre eran ben recibidas suxestións que 
puidesen mellorara o traballo doutros membros do grupo e, xa que logo, do traballo 
grupal. Estas reunións adoitaban ser por videochamada e era onde chegabamos ao acordo 
de quen faría cada tarefa para cada publicación. Na medida en que non interviñamos todos 
os membros do grupo colectivamente en cada actividade (ás veces participabamos tres 
persoas, outras veces dúas ou mesmo unha), polo que unha vez realizadas as tarefas 
volvíase facer unha xuntanza entre os membros do grupo para definir completamente o 
produto final que íamos sacar á luz: a publicación no blog. Finalmente, sempre se 
consultaba con todos os membros do grupo a conformidade coa publicación que 
estabamos a realizar. 
 
Para realizar o noso traballo de campo tivemos que adaptar os nosos métodos, técnicas e 
instrumentos de recolleita de datos a cada actividade específica. 
Para a realización da nosa primeira actividade, a que realizamos ao IES Maruxa Mallo de 
Ordes coincidindo co III Congreso Escolar polas Igualdades, deseñamos unha estratexia 
de intervención que consistiu en: 

• elaborar un cuestionario para distribuír entre o alumnado do IES;	



• elaborar unha enquisa que nos serviría para entrevistar a algúns profesores 
(Alfredo Iglesias e o director, José Manuel Dopazo) e algunhas profesoras (Charo 
Fernńadez, Susana Méndez e Sabela Arias) do Centro; e,	

• elaborar unha enquisa que nos serviría para entrevistar ás alumnas que 
participaron na performance.	

Ademais, no momento en que tivemos a oportunidade de falar coa Secretaria Xeral de 
Igualdade da Xunta de Galicia, improvisamos unha pequena entrevista. 
Non todas as entrevistas foron deseñadas do mesmo xeito.  
A entrevista con Sabela Arias referiuse centrouse máis na memoria do traballo en materia 
de igualdade realizado a través do tempo no IES; de feito foi ela que lembrou que a 
primeira actividade en materia de igualdade e visibilización das mulleres foi a inicitiva -
proposta por ela-, para pórlle ao Centro o nome dunha das pintoras vangardistas máis 
salientables do século XX que permanecía nun inxusto esquecemento. 
A entrevista co director do Centro centrou en indagar en que medida o Centro, en tanto 
que institución educativa, valoraba o esforzo que unha parte do profesorado estaba a 
realizar en materia de igualdade. 
Pola súa banda, a entrevista con Alfredo Iglesias interesouse por aspectos relacionados 
co desenvolvemento das actividades realizadas no IES, polo que o formato foron unha 
serie de preguntas dirixidas a averiguar como se organizaban as actividades e a 
implicación do alumnado nelas. 
Todas estas entrevistas, xunto coa que lle realizamos a Susana López Abella, sobre a 
valoración que dende as institucións autonómicas se facía de actividades como a que 
estaba a realizar o IES Maruxa Mallo, foron obxecto dunha publicación no blog. 
Así mesmo, realizamos dúas entrevistas a Charo Fernández e Susana Méndez con outro 
formato. Se as anteriores foron o resultado dunha conversa informal; nesta ocasión 
partiamos dun guión ben estruturado e organizado, ademais, estas dúas entrevistas foron 
realizadas a porta pechada e foron gravadas. Así, as preguntas que lles formulamos a estas 
dúas profesoras xiraron arredor das seguintes cuestións: a repercusión na formación do 
alumnado destas actividades; o tipo de iniciativas que se desenvolven ao longo do curso 
para concienciar ao alumnado en materia de igualdade; a introdución da materia de 
igualdade nos plans de estudo do Centro, a transversalidade e o uso dunha linguaxe 
inclusiva...; e, finalmente, que balance e valoración autocrítica facían do traballo feito. 
Tamén realizamos unha enquisa a un grupo de rapazas que participaron no III Congreso 
polas igualdades e, especificamente, na performance En memoria das mulleres loitadoras. 
Neste caso, as preguntas ían encamiñadas a indagar de que xeito influíu nelas a 
participación nas actividades feministas do Centro, como viven elas a organización e o 
desenvolvemento do Congreso e a confianza que mostran no futuro da sociedade, neste 
sentido queriamos saber se son optimistas e como valoran as condutas dos seus 
compañeiros e das compañeiras que se manteñen á marxe das actividades do Congreso e 
mais doutras actividades (25N...). 
Ademais, realizamos un cuestionario que repartimos entre o alumnado do IES.  
Formalmente o cuestionario constou de 13 preguntas abertas, formuladas de xeito 
anónimo. O único dato biográfico de interese esixido na resposta era o sexo e o curso no 
que estaban a estudar. 
O cuestionario distribuíse nos 4 niveis que se cursan no IES Maruxa Mallo (1º a 4º da 
ESO), aínda que o entregamos só a un grupo de cada curso. Neste sentido, logramos ter 
unha imaxe bastante correcta do que pensa o alumnado do IES Maruxa Mallo en materia 
de igualdade de xénero malia que non lla realizamos a todo o alumnado. 
As preguntas estaban orientadas a: 



• identificar o alumnado que estudara a materia de Igualdade de xénero en 2º da 
ESO;	

• identificar en que medida coñecen e manexan algúns conceptos como 
‘visibilización da muller’, ‘transversalización’, ‘linguaxe inclusiva’...:	

• identificar o alumnado que recoñece estereotipos, actitudes e valores machistas;	
• identificar o alumnado que aprecia o esforzo en materia de igualdade e integración 

realizado polo profesorado do Centro;	
• identificar as inquietudes que ten o alumnado con respecto á desigualdade de 

xénero e as actitudes machistas do alumnado e da sociedade.	
Certamente, de xeito máis ou menos informal, mentres estabamos nas aulas realizando o 
cuestionario aproveitamos para entrevistar a algúns rapaces e a algunhas rapazas que 
participaron noutras actividades do Congreso, como a denuncia dos micromachismos ou 
das relacións tóxicas (vídeo de Pepa e Pepe). 
 
No IES Xelmírez de Santiago de Compostela, no que tivemos a oportunidade de traballar 
cun grupo de educación secundaria para adultos, fixemos unha pequena enquisa para 
determinar os temas de interese do alumnado e posteriormente realizar un mapa 
conceptual entre todos que establecese os conceptos clave que debería ter unha materia 
de igualdade de xénero impartida nos IES. 
A enquisa, formalmente consistiu en 8 preguntas de formulación aberta distribuídas entre 
o alumnado de educación secundaria para adultos, polo que se trataba dun alumnado que 
-pola razón que fose-, non acadara o grao de ESO durante o período de educación 
obrigatoria (16 anos). O universo que cubriu o cuestionario, daquela, eran maiores de 16 
anos de ambos os dous sexos. 
As preguntas da enquisa estaban orientadas: 

• identificar se participaran nalgunha actividade en materia de igualdade;	
• identificar se sufriran algunha experiencia discriminadora, tanto por razón de 

‘raza’ como de xénero;	
• identificar as inquedanzas que teñen en materia de igualdade;	
• identificar se recoñecen calquera tipo de manifestación de violencia de xénero ou 

só as que son máis graves (en canto teñen consecuencias físicas: abusos...); e,	
• identificar se perciben unha vontade por fomentar a igualdade entre o profesorado.	

Tamén tivemos a ocasión de organizar un pequeno debate entre o alumnado do curso; 
aínda que ao principio a participación non foi moi fluída, pouco a pouco se foron 
introducindo temas que espertaron o seu interese e puidemos tirar conclusións moi 
interesantes para a nosa publicación. Ao final tivemos ocasión de falar con cada un deles 
de xeito máis privado polo que, neste sentido, o contacto coas fontes tamén se pode 
cualificar como positivo. A maiores, estivemos falando coa súa profesora que nos 
comentou algún aspecto sobre o grupo, pero non chegamos a publicar ningunha das súas 
respostas. 
Finalmente, do traballo realizado co alumnado da EPA do IES Xelmírez, puidemos 
elaborar un mapa conceptual para unha posible materia de Igualdade elaborado segundo 
os intereses do grupo. Nesta hipotética materia de Igualdade de xénero os contidos a tratar 
serían: memoria das mulleres feministas e conceptos básicos (linguaxe inclusiva, brecha 
de xénero, teito de cristal…); estratexias para identificar actitudes machistas 
(micromachismos, maltrato psicolóxico, institucional e mediático...); sexualidade 
(LGTBI+...) e relacións de parella (relacións tóxicas...); e, finalmente, violencia de 
xénero.  
Para completar o noso obxectivo de traballo, quedábanos o ámbito universitario; para 
completar esta actividade, decidimos entrevistar a dúas profesoras universitarias e 



distribuír un cuestionario entre o alumnado de diversas facultades, combinado con 
algunhas entrevistas presenciais. 
A entrevista con María Xosé Agra, catedrática en Filosofía Política na USC,con quen 
tivemos a oportunidade de charlar durante unha hora no seu despacho, pretendía satisfacer 
os seguintes obxectivos: coñecer a situación actual dos estudos de xénero na USC, 
coñecer o grao de transversalidade da materia de igualdade nos plans de estudo das 
facultades, coñecer a súa traxectoria como profesora feminista e os seus esforzos para 
introducir unha perspectiva de xénero na USC, coñecer cuestións relativas á teoría 
feminista, a interseccionalidade... 
Para completar esta entrevista contactamos tamén con María López Sández, autora dun 
libro sobre Emilia Pardo Bazán xunto con Marilar Alexandre, coa que nos pareceu 
interesante comentar aspectos relacionados coa formación de formadores, xa que ela foi 
docente nun instituto e agora é profesora universitaria na facultade de ciencias da 
educación. 
Por último, tamén no ámbito universitario, realizamos unha actividade con estudantes da 
Universidade de Santiago de Compostela. Formalmente, o ‘cuestionario sobre a igualdade 
de xénero no ámbito universitario’ distribuíse por redes sociais e estivo accesible en 
Google. O cuestionario foi tratado anonimamente, aínda que para garantir que unha 
mesma persoa non respondía varias veces, preguntabamos o nome; tamén nos 
interesamos polo sexo, o grao que estuda e o ano que cursa. A intención do cuestionario 
era obter unha perspectiva xeral sobre a educación en igualdade de xénero entre o 
alumnado da nosa universidade, polo que as preguntas estaban orientadas a: 

• identificar o alumnado alumnado que estudara algunha materia de igualdade de 
xénero;	

• identificar o alumnado que estudara materias nas que o profesorado visibilizase o 
papel das mulleres de xeito transversal;	

• identificar a presenza feminina en determinados estudos de grao;	
• identificar a presenza de actitudes machistas na USC, tanto no trato ao alumnado 

como de xeito institucional.	
A maiores, realizamos unha serie de entrevistas presenciais coas que comentamos 
aspectos sobre a distribución de mozos e mozas nos distintos graos, a existencia ou non 
de materias de igualdade nas carreiras e tamén a transversalidade das materias impartidas 
en cada facultade. Ademais, queriamos saber se había casos na USC nos que algunha 
muller tivese dificultades para estudar un grao pola súa condición feminina.  
 
Tamén nos pareceu interesante desenvolver un proxecto en redes sociais que xirase 
arredor dalgún dos proxectos dos que tivésemos noticia a través da prensa que en 
diferentes centros de Galicia se realizasen no ámbito da Igualdade de xénero. Finalmente, 
seleccionáronse 5 proxectos, dos que abrimos un fío de twiter, para visibilizar en redes 
estas actividades. 
 
O noso traballo de campo realizouse ao longo dos meses de marzo, abril e maio de xeito 
constante e continuo. Neste sentido, o traballo realizouse de acordo cos compromisos 
adquiridos de acordo coa seguinte secuencia temporal: 

• durante as primeiras semanas de clase: elaboración da proposta do grupo de 
traballo e determinación do obxectivo, traballo realizado por todos os membros 
do grupo; 

• 9 de marzo: entrevista a María Xosé Agra catedrática de Filosofía política; 
elaboración das preguntas a realizar. [Anexo grupal 1]. Entrevista realizada por 
Nadia Iglesias e Aitana Martínez; 



• 21 de marzo: busca de proxectos de igualdade nos diferentes centros escolares de 
Galicia para realizar a selección de IES ou CEIP cos que sería interesante traballar. 
[Anexo grupal 2]; Busca realizada por Aitana Martínez; publicación do chío de 
twitter; 

• 24 de marzo: elaboración da enquisa para entregar aos alumnos do IES Maruxa 
Mallo [Anexo grupal 3]; redacción de preguntas para as entrevistas ao profesorado 
e ás alumnas [Anexo grupal 4]. Enquisa realizada por Nadia Iglesias e Jaime Pena 
e entrevistas elaboradas por Nadia Iglesias;  

• 26 de marzo: asistencia ao III Congreso polas Igualdades no IES Maruxa Mallo 
de Ordes. Visionado das performance, entrega dos cuestionarios, entrevistas ao 
profesorado e ás alumnas e a Susana López Abella e asistencia á clausura do 
Congreso onde se visualizaron vídeos realizados polo alumnado con motivo do 
evento. Asistimos Nadia Iglesias, Jaime Pena e Diego Muíños;  

• 6 de abril: redacción da proposta de publicación sobre o III Congreso polas 
Igualdades [Anexo grupal 5]; nesta primeira entrada centrámonos nas entrevistas 
realizadas ao profesorado e ás alumnas tratando de explicar como se foi 
introducindo a educación en igualdade no IES ate chegar a ser un centro que 
traballa activamente en materia de igualdade: tanto coa realización de actividades 
como incluíndo no seu plan de estudos a materia de igualdade de xénero. 
Elaboración por parte de Nadia Iglesias.  

• 6 de abril: elaboración dun vídeo complementario á publicación sobre a visita ao 
IES Maruxa Mallo de Ordes. [Anexo grupal 6]. Vídeo elaborado por Diego 
Muíños. 

• 7 de abril: edición da publicación realizada sobre a actividade realizada no IES 
Maruxa Mallo de Ordes. Inclusión dos enlaces obrigatorios en cada publicación e 
inclusión de fotografías. Edición realizada por Aitana Martínez. Publicación 
subida ao blog por Adriel Mateo. 

• 11 de abril: estudo dos cuestionarios e realización dunha táboa cos datos extraídos 
máis relevantes [Anexo grupal 7]. Estudo realizado por Nadia Iglesias.  

• 12 de abril: publicación no blog da primeira publicación máis o vídeo que 
acompaña á publicación na canle de YouTube. Publicouno o encargado de 
difusión Adriel Mateo. Ademais se compartiron en redes sociais unhas infografías 
cos resultados das enquisas realizadas por Adriel Mateo.  

• 14 de abril: proposta de publicación sobre o estudo dos cuestionarios [Anexo 
grupal 8]. A través das respostas do alumnado e das entrevistas realizadas tratei 
de realizar un percorrido coa evolución do pensamento ao longo da súa vida 
escolar. Proposta enviada por Nadia Iglesias. Edición desta publicación a cargo 
de Carlos Menéndez. 

• 21 de abril: organización da actividade no IES Xelmirez. Pensamos en que 
preguntas podíamos facer [Anexo grupal 9] para que saísen os temas nos que se 
dividiría o noso mapa conceptual [Anexo grupal 10]. Proposta feita por Nadia 
Iglesias e Adriel Mateo. 

• 22 de abril: asistencia ao Xelmírez onde explicamos a actividade, conversamos co 
alumnado coa intención de atopar os temas do seu interese e por último realizamos 
unha serie de entrevistas individuais para coñecer as súas experiencias persoais e 
o seu pensamento en materia de igualdade. Visita á que asistimos Nadia Iglesias 
e Adriel Mateo. 

• 24 de abril: redacción da proposta de publicación [Anexo grupal 11]. A través das 
respostas do alumnado redactouse un artigo sobre a necesidade de incluír unha 



materia de igualdade de xénero nos plans de estudo. Empregáronse os temas 
extraídos da actividade para realizar un mapa conceptual cos contidos que se 
poderían tratar en dita materia (segundo os intereses deste grupo de educación 
para adultos). Elaboración por parte de Nadia Iglesias. Para esta publicación 
difundiuse un mapa conceptual nas redes socias maquetado por Adriel Mateo. 
Edición por parte de Aitana Martínez. 

• 26 de abril: elaboración dun cuestionario para difundir en redes sociais destinado 
ao alumnado da USC. [Anexo grupal 12]. cuestionario elaborado por Aitana 
Martínez e Diego Muíños.  

• 4 de maio: entrevista telefónica a María López Sández coa que conversamos sobre 
o libro que ven de publicar e como se forma aos formadores en materia de 
igualdade na universidade [Anexo grupal 13]. Entrevista realizada por Nadia 
Iglesias. 

• 5 de maio: visita a varias facultades da USC para a realización de entrevistas 
baseadas nas respostas ao cuestionario. Visita realizada por Aitana Martínez e 
Adriel Mateo.  

• 5 e 6 de maio: redacción da proposta de publicación coa entrevista a María Xosé 
e a María López Sández [Anexo grupal 14]. Mostrar o contrapunto que existe en 
materia feminista dentro da USC. Redacció por parte de Nadia Iglesias e edición 
por parte de Aitana Martínez. Os audios da entrevista que se publicaron no blog 
insertounos Carlos Menéndez. 

 
Toda a documentación recollida estaba orientada a ser utilizada nas publicacións, polo 
que todos os documentos producidos no traballo de campo (enquisas e cuestionarios), 
tiñan unha finalidade determinada. 
Neste sentido, os produtos elaborados a partir do material recollido antes de convertelos 
en publicacións definitivas foron: 

• material fotográfico e audiovisual das actividades fotografadas e filmadas, como 
por exemplo as actividades realizadas no IES Maruxa Mallo;	

• gravación das entrevistas realizadas a Susana Méndez, Charo Fernández e María 
Xosé Agra;	

• selección de páxinas web para empregar como enlaces nas nosas publicacións ou 
nos fíos de twiter;	

• selección de imaxes para empregar nas nosas publicacións;	
• elaboración dun mapa conceptual a partir das ideas recollidas entre o alumnado 

do IES Xelmírez de Santiago de Compostela; e,	
• elaboración dun estudo estatístico dos cuestionarios distribuídos entre o alumnado 

do IES Maruxa Mallo, IES Xelmírez e USC.	
Así mesmo, para poder completar a nosa información de cara as publicacións, 
consultamos diferentes fontes bibliográficas.  
 
2) Publicacións 
En total, o noso grupo realizou as seguintes publicacións no blog do Observatorio 
Cidadán da Comunicación:	

1. Fío de twitter cos proxectos máis interesantes de igualdade realizados no ámbito 
escolar e publicitados na prensa galega. Concretamente, foron seleccionados os 
proxectos de cinco CEIP de Galicia. Elaboración: Aitana Martínez.	

2. III congreso escolar pola igualdade no IES Maruxa Mallo de Ordes, chega tarde 
pero non defrauda. Esta publicación é o resultado de varios traballos paralelos: 



gravación e fotografado da actividade, entrevistas ao profesorado e a Susana 
López Abella, selección de fotografías e de enlaces web, maquetación e edición. 
Na edición desta publicación participaron: Nadia Iglesias e Aitana Martínez 
(redacción e edición do texto), Adriel Mateo (maquetación e publicación) e Diego 
Muíños (cámara e vídeo).	

3. Educar para crecer: As respostas do IES Maruxa Mallo. Esta publicación é o 
resultado de varios traballos paralelos: gravación e fotografado da actividade, 
entrevistas a Susana Méndez e Charo Fernández e ao alumnado que participou nas 
actividades en materia de Igualdade, cuestionario para o alumnado, análise 
estatística do cuestionario, selección de fotografías e de enlaces web, maquetación 
e edición. 
Na edición desta publicación participaron: Nadia Iglesias (creación e análise das 
enquisas e redacción), Jaime Pena (creación de enquisas), Adriel Mateo 
(redacción, deseño das imaxes en redes sociais, maquetación e publicación) e 
Carlos Menéndez (edición).	

4. Igualdade de xénero, unha materia que necesitan os plans de estudo de Galicia. 
Esta publicación é o resultado de varios traballos paralelos: elaboración dun 
cuestionario para o alumnado da ESA, entrevistas co alumnado, selección de 
enlaces a páxinas web, elaboración dun mapa conceptual, maquetación e edición. 
Na edición desta publicación participaron: Nadia Iglesias (desenvolvemento da 
actividade e cuestionario, texto), Adriel Mateo (desenvolvemento da actividade e 
cuestionario, deseño de mapa conceptual, maquetación e publicación en redes 
sociais) e Aitana Martínez (publicación en redes sociais).	

5. Violencia de xénero na USC, a exame. Esta publicación é o resultado de varios 
traballos paralelos: elaboración e difusión dun cuestionario para o alumnado da 
USC, análise da enquisa, entrevistas co alumnado, selección de enlaces a páxinas 
web, elaboración dun mapa conceptual, maquetación e edición.  
Nesta ocasión, realizamos dúas publicacións. Da primeira publicación o profesor 
pediunos que a retirásemos de xeito inmediato, facéndonos notar onde se atopaban 
os erros principais; daquela, tomamos a decisión de reformular o cuestionario e 
realizar entrevistas presencias en diferentes facultades da USC. Iso permitiunos 
modificar a publicación e realizar outra que foi ben avaliada polo profesor.  
Na edición desta publicación participaron: Aitana Martínez (elaboración e 
difusión da enquisa, tradución do texto), Adriel Mateo (elaboración do texto, 
deseño de imaxe de redes sociais, difusión da enquisa, maquetación e publicación 
en redes sociais e blog), Carlos Menéndez (corrección e edición do texto) e Diego 
Muíños (elaboración da enquisa).	

6. María Xosé Agra, catedrática de Filosofía Política: “Aínda segue custando 
introducir os estudos feministas como un coñecemento válido na Universidade”. 
Esta publicación é o resultado de varios traballos paralelos: gravación e 
fotografado da actividade, entrevistas a María Xosé Agra e María López Sández, 
selección de fotografías e de enlaces web, maquetación, incorporación dos audios 
da entrevista e edición. 
Na edición desta publicación participaron: Nadia Iglesias (elaboración do texto e 
entrevista), Aitana Martinez (edición e entrevista), Carlos Menéndez (audios) e 
Adriel Mateo (maquetación).	

 
En xeral, aínda que só o salientamos nunha das publicacións, en todas actividades 
recibimos comentarios e suxestións do profesor que, pensamos, logo de deliberar entre 
todos os membros do grupo, soubemos aproveitar correctamente. Neste sentido, 



pensamos que ao longo dos meses que durou a actividade, mostramos unha clara 
evolución. 
Ademais, realizamos as seguintes publicacións: 

• en Instagram: o Observatorio Cidadán da Comunicación conta cunha conta de 
instagram que aproveitamos para difundir de xeito máis visual e a través das redes 
sociais algún contido específico do noso traballo para o blog. Neste sentido cando 
fixemos a terceira publicación o encargado de difusión fio unhas infografías co 
resultado das enquisas que realizamos no IES Maruxa Mallo de Ordes. A seguinte 
publicación que fixemos no Instagram foi con motivo da cuarta publicación, na 
que se publicou en instagram o mapa conceptual que realizamos trala nosa visita 
ao IES Xelmírez de Santiago.  

• en Twiter: para complementar o noso traballo dende o grupo S2B creamos unha 
conta de Twitter na que fixemos unha publicación específica e que aproveitamos 
despois para publicar os enlaces ás nosas publicacións ao blog. Recollimos as 
noticias de xornais que se referían a centros educativos que facían actividades en 
materia de igualdade e abrimos un fío de twitter para que cada quen puidese dar a 
súa opinión sobre estas actividades. Ademais, esta busca por parte do equipo de 
edición serviunos para ver que IES e CEIP podían ser da nosa utilidade como 
lugares de desenvolvemento das nosas actividades. 

• en YouTube: aproveitamos a conta de YouTube do Observatorio Cidadán da 
Comunicación para difundir un vídeo de elaboración propia que complementa a 
publicación que fixemos sobre o IES Maruxa Mallo en relación co Congreso polas 
Igualdades que se organiza neste centro. 

Dende o primeiro momento o grupo do blog encargouse de difundir o libro de estilo, 
sendo moi insistentes en que o seu cumprimento era obrigatorio. No noso grupo fixemos 
unha lectura colectiva do libro de estilo para concretar que todas as persoas fixésemos o 
mesmo ante as publicacións. Neste sentido, os encargados de edición foron quen máis se 
involucraron nesta tarefa. En concreto Aitana Martínez encargada de edición fixo a 
tradución da publicación titulada Violencia de xénero na USC, a exame e Nadia Iglesias 
(coordinación) encargouse da tradución do contido que se facía dende difusión para redes 
sociais. Nun primeiro momento o vídeo que se fixo para a canle de YouTube fíxose en 
castelá pero trala notificación do profesor editouse e subiuse traducido ao galego. 
Na nosa primeira entrada grupal na que nos presentamos, explicamos o noso obxectivo e 
na que indicamos como íamos abordar a nosa ODS incluímos un breve glosario con 
conceptos clave sobre igualdade de xénero. Dende o noso grupo fixemos unha lectura dos 
diferentes materiais públicos no blog relativos a materia para ver se poderíamos empregar 
algún deles nas nosas publicacións. Finalmente empregamos a Guía legal para blogueiros 
e podcasters, coa intención de que as publicacións fosen o máis atractivas posible para os 
lectores; o Manual de mapeo colectivo, para a actividade que realizamos no IES 
Xelmírez; e, o artigo Técnicas de Participación para abordar con éxito as diferentes 
actividades nos centros educativos. 
 
A totalidade das publicacións realizadas responden plenamente aos nosos obxectivos 
iniciais xa que todas as nosas actividades foron planificadas dende o primeiro momento 
para cumprir esa intención. Neste sentido, para cubrir o ámbito da secundaria realizamos 
as actividades do IES Maruxa Mallo e do IES Xelmírez, dirixidas tanto ao alumnado 
como ao profesorado coa finalidade de coñecer o desenvolvemento de actividades 
relacionadas con igualdade de xénero neses centros. Estas publicacións funcionaron moi 
ben como contrapunto da incidencia que ten a inclusión de actividades e materias de 
igualdade de xénero no plan de estudos; mostrouse claramente que nun instituto cunha 



dinámica moi activa a favor da igualdade de xénero o alumnado ten unha opinión formada 
moi distinta da que ten o alumnado do centro no que non se facía fincapé neste tema. A 
visión coa que abordamos as publicación sobre os plans de estudos na universidade foi a 
seguinte: por unha banda distribuímos un cuestionario entre o alumnado que nos permitiu 
analizar a situación en materia de igualdade de xénero a distintos niveis. Puidemos 
comprobar a equidade dentro dos diferentes graos, analizando se segue a haber carreiras 
consideradas de mozos e de mozas; comprobar se había mulleres que tiveran algunha 
complicación ao longo dos seus estudos pola súa condición feminina; e comprobar se os 
alumnos da USC cursaran algunha vez materias de xénero e ver a transversalidade nas 
súas diferentes disciplinas. Pola outra banda, coas profesoras universitarias que nos 
entrevistamos obtivemos unha visión bastante ampla de en que situación se atopan os 
estudos de xénero na universidade, como se incorporaron eses estudos, as trabas coas que 
se atoparon en anos pasados as primeiras feministas docentes e como se pode mellorar de 
cara un futuro en materia de igualdade de xénero. 
En canto á difusión do blog descoñecemos o seu impacto en canto a visitas; non obstante, 
temos a certeza de que tivo algunhas visitas porque nalgún caso mesmo se publicou algún 
comentario. 
No relativo á difusión das publicacións en rede o balance é o seguinte: en Instagram, as 
publicacións en xeral teñen unha media de dez me gusta. En YouTube, o vídeo ten catro 
visualizacións. Ademais o cuestionario que se compartiu por redes sociais con motivo de 
estudo da igualdade de xénero da USC contou cunha gran participación; neste caso foi 
difundido polas redes sociais dos compañeiros do grupo e non pola conta do Observatorio 
Cidadán da Comunicación. 
 
3) Competencias e habilidades grupais 
O grupo funcionou segundo os termos acordados na primeira xuntanza constitutiva; neste 
sentido, aínda que algunhas veces se producían certas demoras nas entregas do pactado 
ou entregas que precisaban ser rectificadas ou melloradas, o grupo logrou os seus 
obxectivos fundamentais: realizar as actividades e as publicacións pactadas nun principio. 
Unicamente deixamos de realizar unha actividade pero non foi por desacordos entre as 
persoas que formamos o grupo, senón por non atopar o lugar ideal para realizar unha 
actividade coherente coa nosa traxectoria publicitaria como grupo. Noutro sentido, cabe 
destacar que algúns compañeiros tiveron que adaptarse a outros roles polas circunstancias 
do desenvolvemento das actividades e das publicacións. 
A comunicación interpersoal entre os membros do grupo foi fluída e en todo momento 
houbo boa disposición. Nun primeiro momento, aínda que non todo o mundo suxeriu 
ideas para o proxecto o debate foi moi dinámico e produtivo. En xeral, a título individual 
todos os membros do grupo realizamos algunha aprendizaxe relacionada coa igualdade 
de xénero no ámbito educativo. Non todo o traballo foi igual por parte de todos os 
compañeiros habendo compañeiros que non participaron en todas as publicacións, pero 
en xeral aínda que non se participase na elaboración dunha publicación en concreto, esa 
publicación era definitiva con toda a aprobación do grupo. No caso en que houbese que 
corrixir algunha publicación, sempre se falaba entre todos os membros do grupo como se 
podía mellorar aínda que despois a encargada de facer os cambios fose unha persoa soa. 
Como balance final, o máis positivo foi que desenvolvemos unha boa capacidade de 
traballar en grupo.  
As relacións do grupo coa comunidade desenvolvéronse con fluidez e en ningún momento 
atopamos dificultades por parte de ningunha das persoas ou institucións coa que 
contactamos para obter a súa colaboración. O profesorado do IES Maruxa Mallo, mostrou 
en todo momento unha boa disposición a colaborar connosco e un interese en comunicar 



as súas experiencias e coñecementos. O alumnado, tanto do IES Maruxa Mallo como o 
do IES Xelmirez, mostrou un gran interese polas actividades propostas cubrindo cunha 
gran madurez e responsabilidade os cuestionarios que lle foron entregados. En canto ao 
ámbito universitario, tanto María Xosé Agra como María López Sández, compartiron 
connosco o seu coñecemento supondo para nós unha oportunidade de aprendizaxe, que 
no caso da entrevista con María Xosé -que foi a primeira que fixemos- serviunos para 
enfocar o tema do noso proxecto. O estudantado das facultades da USC contestou con 
moita sinceridade e crítica ás nosas preguntas sobre a situación da igualdade de xénero 
na USC. Por último a entrevista con Susana López Abella foi moi agradable e interesante, 
facéndonos sentir que o noso o traballo era fundamental para que como futuros xornalistas 
puidésemos transmitir valores de igualdade á sociedade. 
	
	
Fase do consenso e redacción da Memoria 
Unha vez que cada integrante do grupo elaborou as memorias individuais lémolas entre 
todos para facer unha posta en común das coincidencias e do que debería ser incorporado 
á memoria grupal, para que toda a nosa actividade individual quedase reflectida nesta 
memoria. Desa xuntanza saíron os seguintes consensos que unificaron e lle deron un 
mesmo estilo a toda a memoria grupal. Estes consensos foron: íamos partir do calendario 
de actividades no que detallariamos todo o noso traballo ao longo do proxecto, 
mencionando a responsabilidade de cada quen nas actividades e nas publicacións. Tamén, 
consensuamos entre os membros do grupo que o proxecto realizado nos permitira 
desenvolver técnicas de traballo e a cada que potenciar unha serie de capacidades segundo 
o seu rol. Por último, todo o mundo recoñeceu que o traballo fora interesante que se 
realizara con certo dinamismo e que obtivera unha aprendizaxe positiva. 
O traballo de redacción da memoria grupal foi por parte da coordinadora do grupo, Nadia 
Iglesias, mentres que a elaboración dos anexos foi por parte da encargada de edición 
Aitana Martínez. Na reunión realizada a través de Teams fíxose a recompilación das 
tarefas que cada quen realizara e a orde cronolóxica para facilitar o traballo de redacción. 
Tamén se puxeron en común as competencias que cada un consideraba que desenvolvera 
en función do seu rol e fíxose unha pequena exposición das principais conclusións e 
aprendizaxes que cada un fixera sobre a ODS que traballamos no noso proxecto. 
Desta reunión que tivo entre outros obxectivos a elaboración da memoria grupal tamén 
aproveitamos para consensuar as conclusións que como grupo sacabamos do noso 
proxecto. Dende coordinación fíxose un traballo moi intenso para sacar adiante cada 
publicación; tendo moita responsabilidade á hora de buscar acordos, pensar en que centros 
educativos estarían dispostos a colaborar connosco e tamén na organización das 
actividades que se realizarían en cada centro. Dende o rol de actividades buscouse que as 
visitas aos centros fosen o máis exitosas posible aínda que non sempre foron os 
encargados deste sector os que fixeron as visitas. Dende o rol de edición fixeron un 
traballo moi bo para que as publicacións quedasen perfectamente maquetadas, xa fose 
buscando fotos e seleccionando os enlaces que casaban con cada publicación. Dende o 
rol de difusión fixéronse materiais moi visuais para subir ás redes sociais. 
Como grupo apreciamos a necesidade de fomentar a educación en igualdade nos centros 
educativos e na universidade, xa que é onde se forman os futuros educadores e outros 
profesionais da sociedade. 
Nun primeiro momento tiñamos pensado abordar a igualdade de xénero nos plans de 
estudo de primaria, secundaria e na universidade; non obstante finalmente non puidemos 
abordar a educación primaria aínda que fixemos unha recompilación cos CEIP que tiñan 
os mellores proxectos para fomentar á igualdade de xénero nos seus centros. A propia 



dinámica do noso traballo nos levou a deseñar actividades ou elaborar materiais que, 
aínda que nun principio tiñamos claro que podíamos ir a determinados IES, non os 
chegaramos a concretar. Tamén elaboramos un vídeo sobre a nosa visita ao IES Maruxa 
Mallo, a elaboración dun vídeo estaba contemplada polo noso grupo de traballo pero non 
concretaramos en que ocasión sería. Por outra parte, como motivo cun dun acordo co 
grupo S2D asistimos a un IES que non tiñamos na nosa axenda e polo tanto elaboramos 
unha actividade -recomendada polo profesor- que de primeiras non contemplabamos. Coa 
entrevista de María Xosé que tiñamos prevista dende o principio, tiñamos pensado 
elaborar un podcast pero en canto coñecemos o funcionamento do blog decidimos 
presentala nun formato distinto e incluír algúns dos audios para complementar a entrada. 
En canto ás entrevistas a pé de rúa ao estudantado da USC engadiuse a elaboración dun 
cuestionario para coñecer as facultades que puidesen ser do noso interese. Por último, 
engadíronse fontes espontáneas que colaboraron connosco e que nun principio non 
contemplaramos como a entrevista a María López Sández. 
O conxunto do noso traballo tratou de analizar a situación da educación en materia de 
xénero no sistema educativo galego. Neste sentido sacamos unha serie de conclusións que 
se poden extrapolar ao conxunto da sociedade: a primeira é a necesidade de incorporar 
unha materia de igualdade de xénero no plans de estudo de xeito obrigatorio nun nivel 
educativo intermedio (por exemplo, 2º da ESO); a segunda, é a necesidade de promover 
a transversalidade e a visibilización do papel das mulleres nas diferentes materias de 
ensino obrigatorio e universitarias; a terceira, a incorporación de actividades que 
fomenten a igualdade de xénero na sociedade e dar a coñecer o movemento feminista ao 
estudantado dende a base; e, por último, conseguir a través do traballo educativo que os 
futuros profesionais da sociedade (na educación, na xustiza, no exército, nas forzas de 
seguridade...) teñan unha ollada feminista que evite no futuro calquera tipo de violencia 
ou algún tipo de discriminación polo simple feito de ser muller. Neste sentido, a 
interacción coa axenda de contactos nos serviu ou ben para ampliar os nosos 
coñecementos e dar un enfoque distinto ás nosas publicacións ou para comprobar se os 
pasos que en materia de igualdade de xénero se están a producir dende a sociedade están 
influíndo no estudantado máis novo. 
	
Os métodos xornalísticos empregados polo grupo ao longo das diferentes fases, tanto de 
traballo de campo como de publicacións foron as seguintes: 

• acudir aos lugares onde se producían actividades que para o noso proxecto eran 
fundamentais. Neste campo, salientamos á visita ao IES Maruxa Mallo con 
motivo da celebración do III Congreso Escolar polas Igualdades; 

• realización de entrevistas a diferentes persoas, profesorado, alumnado e incluso 
representantes das institucións; 

• elaboración de cuestionarios e análise e interpretación dos datos recollidos neses 
cuestionarios; 

• produción de material audiovisual, concretamente, gravación das entrevistas, e 
realización de fotografías. Realizouse tamén un vídeo que complementaba a 
publicación do blog; 

• elaboración de material infográfico como foi o mapa conceptual do IES Xelmirez 
ou os resultados das enquisas do IES Maruxa Mallo; 

• edición e maquetación das publicacións; 
• a difusión nas redes sociais. 

En consonancia cos nosos coñecementos teóricos da materia e coas aprendizaxes 
desenvoltas en outras materias puidemos producir uns materiais finais de calidade que se 
puido difundir en aberto para todo o público. 



	
En canto ao funcionamento, reparto e convivencia no grupo, como xa mencionamos 
anteriormente e nas memorias individuais dos respectivos integrantes do grupo de 
traballo, se baseaba en reunións telemáticas nas que decidiamos o traballo a desempeñar 
por cada un nas publicacións. O reparto de tarefas sempre foi voluntario dependendo da 
dispoñibilidade de cada persoa e o rol desempeñado (por exemplo, ao haber dous editores, 
alternábanse o traballo nas distintas publicacións), dito isto, nunca foi equitativo. Este 
reparto de tarefas pouco equitativo, e a persoas que non lle correspondían fixo que a 
convivencia do grupo se baseara na comunicación continua e fluída entre algunhas 
persoas do grupo que levaban o peso da organización das actividades e publicacións. 
Debido á falta de traballo dalgúns integrantes do grupo, vímonos obrigados a modificar 
algunhas das publicación e a asumir unhas tarefas que en principio non nos correspondían, 
xa que o proxecto estaba pensado para un grupo de traballo de seis persoas. 
Dende o noso grupo de traballo realizamos acordos co grupo S1D que tamén traballaba a 
igualdade de xénero e co S2D que traballaba a ODS de educación de calidade. Nun 
primeiro momento creímos que o grupo co que máis colaborariamos sería co S1D pero o 
seu tema e os seus obxectivos non acababan de casar cos nosos. Sen embargo, fixemos 
un acordo co grupo S2D que nos serviu para analizar unha situación nun IES 
completamente oposta á experiencia que tivemos no IES Maruxa Mallo, polo que 
realmente, para nós, este acordo foi moito máis frutífero. Aínda que a reunión que 
mantiven coa coordinadora do S2D serviunos para por puntos en común e axudarnos a 
enfocar as nosas publicacións. 
De todo este traballo os membros do grupo obtivemos unha serie de bens relacionais 
como son os contactos que realizamos ao longo do noso traballo que pensamos que poden 
quedar na nosa axenda de cara ao futura pola calidez humana coa relación establecida con 
determinadas persoas. Por suposto, consideramos como un gran ben adquirido polos 
membros do grupo a información obtida ao longo deste traballo e aprendizaxe que 
realizamos en materia de igualdade e en competencias de comunicación interpersoal e 
comunitaria. 
	 	



DAFO final 
	
 INTERNAS EXTERNAS 

NEGATIVAS DEBILIDADES: 
• non todos os membros do grupo 

mostraron o mesmo interese; 
• existencia de diferente 

motivación e esforzo entre os 
membros do grupo. 

AMEAZAS: 
• a axenda de contactos pouco 

diversificada; 
• dificultades calendáricas para 

asistir ao CEIP programado. 

POSITIVAS FORTALEZAS: 
• existencia dun liderado claro; 
• capacidade de coordinación; 
• actitude favorable a realizar 

determinadas tarefas. 

OPORTUNIDADES: 
• interese social do tema; 
• dispoñibilidade da xente a 

colaborar co grupo. 

	


