
Coeducación para previr a violencia de xénero 
e para a promoción dunha cultura en igualdade

Obxectivos

Fomentar a coeducación para previr a violencia de xénero e a promoción 
dunha cultura en igualdade, que detecte e rexeite as novas formas de 
violencias machistas e permita visibilizar á comunidade educativa novos 
modelos de relación baseados na igualdade. 

Difundir as experiencias de traballo en igualdade desenvolvidas nos 
centros de ensino coa finalidade de expor as boas prácticas a todo o 
profesorado da contorna e propiciar o intercambio de coñecemento.

Ubicación

Salón de actos da UNED. Auditorio Mar de Vigo

Mércores Dia 6/11/2019

16:45h 
Recollida de documentación 

17:00h 
Inauguración por parte de D. Abel Caballero Álvarez, alcalde do Con-
cello de Vigo

De 17:15 a 18:15h . 
Relatorio: “A Violencia de xénero. Materia pendente nos centros de 
ensino”
Dona Carmela Silva Rego. Presidenta da Deputación Provincial de Pon-
tevedra.

18:15h Pausa/Café.

De 18:30 a 19:30h . 
Relatorio:” Coeducar no afectivo-sexual para previr as violen-
cias machistas"
Dona Carmen Ruiz Repullo. Profesora de Traballo Social. Universi-
dade de Granada. Consultora asesora, e investigadora en coedu-
cación e prevención da violencia machista na adolescencia.

De 19:30h a 21:00h
Mesa Redonda: Boas prácticas coeducativas desenvolvidas en 
centros educativos. 
Experiencia: IES Politécnico de Vigo
Experiencia: IES de Teis
Experiencia: IES Alvaro Cunqueiro
Experiencia: IES Castro Alobre de Vilagarcía.

Xoves Dia 7/11/2019

De 17:00h a 18:00h
Relatorio: “Coeducar, unha tarefa imprescindible”
Dona Mercedes Oliveira Malvar. Catedrática de Filosofía. Experta 
e autora de diversos libros e artigos no campo da educación sexual 
con perspectiva de xénero.

18:00h Pausa/Café

De 18:15h a 19:45h . 
Mesa Redonda: Boas practicas coeducativas desenvolvidas en 
centros educativos 
Experiencia: IES Alexandre Bóveda . 
Experiencia: Colexio Mendiño 
Experiencia: IES Ricardo Mella 
Experiencia: IES Luís Seoane de Pontevedra

19:45h Peche das xornadas a cargo de dona Uxía Blanco Iglesias, 
concelleira delegada de Igualdade do Concello de Vigo.



COEDUCACIÓN PARA PREVIR A VIOLENCIA 
DE XÉNERO E PARA A PROMOCIÓN DUNHA 
CULTURA EN IGUALDADE

6 e 7 de novembro de 2019
Salón de actos da UNED 
AUDITORIO MAR DE VIGO  

-----------------------FORMULARIO DE INSCRICIÓN-----------------------------

Nome__________________________________________________________

Apelidos _______________________________________________________

DNI ____________________________Idade___________________________

Teléfonos_______________________________________________________

Enderezo_______________________________________________________

Localidade_______________________Provincia________________________

Enderezo Electrónico_______________________________________________

Ocupación_____________________________          En activo       non activo

Organismo/Centro de Ensino________________________________________

Protección de datos: os datos que vostede facilite incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamen-
to do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento, de conformidade coa 
regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre a protec-
ción de datos de carácter persoal e demáis disposicións de aplicación. A lexitimación do tratamento está 
baseado no consentimento das persoas interesadas. O prazo de conservación dos datos dependerá do especifi-
cado para cada tratamento de datos persoais. Os datos solicitados únicamente serán obxecto de cesión, no seu 
caso, despois do consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.
As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como opoñerse á toma de 
decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente 
sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, a solicitude 
dirixirase a dpd.vigo@vigo.org. Así mesmo as persoas usuarias tamén teñen dereito a presentar unha 
reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.  

Envia os datos solicitados nesta ficha ao fax 986 430 082 ou ao enderezo electrónico 
xornadas.igualdade@vigo.org. As prazas outorgaranse por rigurosa orde de inscrición.
Organiza:

Reservarase  o 70% das prazas para o profesorado que se atope prestando servizo en centros 
sostidos con fondos públicos. Concedida a homologación previa da formación pola 
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. 

       Concellería de Igualdade. Praza do Rei, 1 planta 1ª. 36202. 
         Teléfono 986 810284. Fax 986 430082.   www.igualdadevigo.org


