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FORO GALEGO DE EDUCACIÓN  

EN IGUALDADE
-

ORIENTACIÓN, TITORÍA E CONSTRUCIÓN  
DUNHA IDENTIDADE LIBRE DE ESTEREOTIPOS

A realidade demóstranos que, aínda hoxe, os estereotipos e os roles de xénero 
condicionan a elección académica e profesional do noso alumnado, o que perpetúa 
a segregación vertical e horizontal nestes contextos e sitúa as mulleres nunha 
situación de desvantaxe.

Os procesos de orientación desenvolvidos dende os centros escolares revélanse 
como un instrumento eficaz para guiar as eleccións académicas e profesionais 
do alumnado, motivo polo que cómpre dotalos dunha perspectiva de xénero que 
axude o noso estudantado a facer unha elección acorde cos seus verdadeiros 
intereses e libre de estereotipos e prexuízos sociais.

Nesta XIII edición, o Foro de Educación para a Igualdade pretende ser un 
espazo para a reflexión sobre as posibilidades de intervención coeducativa 
dende os departamentos de orientación e dende a acción titorial e servir de 
lugar de intercambio de experiencias e materiais innovadores, coa finalidade 
de acadar unha orientación integrada no currículo e vertebrada a través do 
principio de igualdade entre mulleres e homes. Neste sentido, as actividades 
programadas procurarán tratar a orientación tanto vivencial como académica 
e profesional en clave de igualdade, así como potenciar a introdución da 
perspectiva de xénero na acción titorial.
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16:00 / 16:30 
RECEPCIÓN DE ASISTENTES

16:30 / 17:00 
INAUGURACIÓN

17:00 / 18:30 
CONFERENCIA

A orientación e a titoría dende unha perspectiva  
de xénero e igualdade de oportunidades 

Desmontando mitos e estereotipos.

M.ª JESÚS FERNÁNDEZ OLLERO
Doutora en Psicoloxía pola Universidade de Oviedo,  
especialista en Psicopatoloxía e Saúde Orientadora  

do Real IES Jovellanos, Xixón

18:30 / 19:00 
PAUSA-CAFÉ

19:00 / 20:30 
CONFERENCIA

Elementos dun plan de centro coeducativo a través 
dun plan de igualdade específico: intervencións 

dende a orientación e a acción titorial 

ANA ALONSO DEL POZO
Profesora. Experta en igualdade de xénero en educación.  

Presidenta de Degena (Asociación de Docentes pola  
Equidade de Xénero e a Educación non Androcéntrica).
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10:00 / 11:30 
CONFERENCIA

Toma de decisións 
 académico-profesionais non sexista

Mª JOSÉ MÉNDEZ LOIS 
Profesora da Facultade de Ciencias da Educación (USC)

11:30 / 12:00 
PAUSA-CAFÉ

12:00 / 14:00 
PANEL DE EXPERIENCIAS

A mirada dunha orientadora arredor  
do programa “Rompendo esquemas” 

IES Montevil, Xixón

Pensar para orientar/orientar para pensar 
IES de Chapela, Redondela

NAHIKO!  
Programa coeducativo para a igualdade,  

o respecto e a non-violencia
Emakunde-Instituto Vasco da Muller

Proxecto BATA 
IES Alexandre Bóveda, Vigo

16:00-18:00 
OBRADOIROS SIMULTÁNEOS

A titoría: un espazo privilexiado  
para as relacións

Gloria Isabel Serrato Azat

Exploración, non sexista,  
do mundo laboral

Mª Julia Diz López

Investigamos, reflexionamos, 
deseñamos un proxecto  

coeducativo para o noso centro

Mª Jesús Fernández Ollero

Autocoñecemento vocacional  
non sexista

Mª Josefa Mosteiro García 

Condicionantes de xénero  
na toma de decisións

M.ª José Méndez Lois

Análise, proposta e deseño  
dun  plan coeducativo  

de acción titorial

Ana Alonso del Pozo

18:00 / 18:30 
PAUSA-CAFÉ

18:30 / 19:30 
POSTA EN COMÚN  
DOS OBRADOIROS

19:30 
CLAUSURA
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