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El impacto de la coeducación en el desarrollo personal 

 

RESUMEN 

Este trabajo desarrolla una propuesta de actuación coeducativa para 

los cursos de 1º y 2º de Educación Primaria. Participaron 12 alumnas y 13 

alumnos de 1º curso y 6 alumnas y 18 alumnos de 2º curso de un centro 

concertado de Vigo. A partir del estudio diagnóstico de la situación, que se 

realizó mediante entrevistas con el profesorado, observación sistemática y un 

pretest, se diseñó la propuesta de intervención. Ésta se caracteriza por una 

metodología que aplica la perspectiva de género y se adecúa a las buenas 

prácticas coeducativas. Consta de cinco actividades coeducativas que se 

abordan en distintas materias de 1º y 2º de Primaria como un tema 

transversal y que invitan a la reflexión sobre la desigualdad de género 

mediante el trabajo cooperativo y la educación en valores: igualdad, respeto y 

reconocimiento de la diversidad. Los resultados, obtenidos mediante un 

postest, indican un claro avance en la identificación y reconocimiento de 

estereotipos de género por parte del alumnado, así como en la valoración 

crítica de los mismos. El trabajo finaliza requiriendo la articulación de una 

práctica coeducativa coordinada y planificada a nivel de centro escolar que 

implique a la comunidad educativa. 

Palabras clave: coeducación, educación primaria, estereotipo, género, 

identidad de género. 

 

O impacto da coeducación no desenvolvemento persoal 

 

RESUMO 

Este traballo desenvolve unha proposta de actuación coeducativa para 

os cursos de 1º e 2º de Educación Primaria. Participaron 12 alumnas e 13 

alumnos de 1º curso e 6 alumnas e 18 alumnos de 2º curso dun centro 

concertado de Vigo. A partir do estudo diagnóstico da situación, que se 
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realizou mediante entrevistas co profesorado, observación sistemática e un 

pretest, deseñouse a proposta de intervención. Esta caracterízase por unha 

metodoloxía que aplica a perspectiva de xénero e adecúase ás boas 

prácticas coeducativas. Consta de cinco actividades coeducativas que se 

abordan en distintas materias de 1º e 2º de Primaria como un tema 

transversal e que convidan á reflexión sobre a desigualdade de xénero 

mediante o traballo cooperativo e a educación en valores: igualdade, respecto 

e recoñecemento da diversidade. Os resultados, obtidos mediante un postest, 

indican un claro avance na identificación e recoñecemento de estereotipos de 

xénero por parte do alumnado, así como na valoración crítica dos mesmos. O 

traballo finaliza requirindo a articulación dunha práctica coeducativa 

coordinada e planificada a nivel de centro escolar que implique á comunidade 

educativa. 

Palabras chave: coeducación, educación primaria, estereotipo, identidade de 

xénero, xénero. 

 

The Impact of Coeducation on Personal Development 

 

ABSTRACT 

This paper develops a proposal of coeducational actions for 1st and 2nd 

years of Primary Education. The sample is composed of 12 girls and 13 boys 

from 1st year and 6 girls and 18 boys from 2nd year from a subsidised school 

located in Vigo. This proposal of intervention has been designed on the basis 

of the diagnostic study of the situation, which was performed through 

interviews with teachers, systematic observation and a pretest. It is 

characterised by a methodology that applies the gender perspective and 

adapts to the good coeducative practice. It consists of five coeducational 

activities that are dealt with in different subjects of 1st and 2nd of Primary as a 

cross-curricular topic. They invite to reflect on gender inequality through 

cooperative work and education of values: equality, respect and diversity 

recognition. The results, obtained by a posttest, show a clear advance in the 
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identification and recognition of gender stereotypes, as well as in their critical 

assessment, by the pupils. This paper ends requesting the articulation of a 

coeducational practice coordinated and planned at school level that involves 

the educational community.  

Key words: coeducation, gender, gender identity, primary education, 

stereotype.  
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INTRODUCIÓN 

 

No século XXI, as nacións desenvolvidas alardean de teren alcanzado 

unha sociedade democrática marcada polos valores de xustiza e igualdade. A 

loita polos dereitos ten reminiscencias do século pasado e considérase parte 

dos libros de historia. No entanto, basta con sentarse fronte aos novos 

“televisores intelixentes” durante uns minutos para percibir que, aínda que a 

tecnoloxía avance a un ritmo imparable, os estereotipos de xénero non fan 

máis que reproducirse en series, películas, programas e anuncios. 

Por que insistir na loita pola igualdade entre mulleres e homes se a 

Declaración Universal de Dereitos Humanos garante devandito dereito no 

artigo 21 e a Constitución Española faino no artigo 142? A razón é sinxela: 

esta igualdade ante a lei non se traduce nunha igualdade efectiva no día a día 

da poboación. É dicir, avanzouse na igualdade formal, pero non na igualdade 

real. Unha simple folleada aos xornais nacionais arroxará cifras inquietantes: 

número de mulleres asasinadas a mans das súas parellas, a brecha salarial 

entre mulleres e homes e o índice de paro feminino, entre outros. 

A explicación a esta desigualdade radica na confusión entre sexo e 

xénero que ten lugar desde os albores da humanidade. Non obstante, si “é 

posible [...] a loita contra os estereotipos que identifican sexo e xénero porque 

o sexo é biolóxico, pero a construción do xénero (o modo de ser muller e 

home nunha sociedade) é cultural” (Santos Guerra, 1993: 6). 

Por todo o exposto anteriormente, faise patente a necesidade de 

buscar sistemas e accións que contribúan a lograr unha igualdade efectiva 

entre mulleres e homes. Tendo en conta que esta socialización diferencial 

                                                           
1
 “Artigo 2 da Declaración Universal de Dereitos Humanos: Toda persoa ten todos os dereitos 

e liberdades proclamados nesta Declaración, sen distinción algunha de raza, cor, sexo, 

idioma, relixión, opinión política ou de calquera outra índole, orixe nacional ou social, posición 

económica, nacemento ou calquera outra condición […].” 

2
 “Artigo 14 da Constitución Española: Os españois son iguais ante a lei, sen que poida 

prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social”. 
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tamén ten lugar no ámbito educativo, este traballo explora accións 

encamiñadas a fomentar a igualdade de mulleres e homes nos primeiros 

cursos da Educación Primaria, cando as nenas e nenos están comezando a 

interiorizar a identidade de xénero. Ditas actividades coeducativas perseguen 

lograr un impacto real e efectivo no desenvolvemento persoal do alumnado 

de 1º e 2º de Educación Primaria, cumprindo así o obxectivo que establece o 

Real Decreto 126/2014 para esta etapa educativa: “coñecer, comprender e 

respectar […] a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres 

[…]”. 

A continuación preséntase a estrutura e contidos do presente traballo. 

En primeiro lugar, revísanse literatura e datos contrastados sobre a 

desigualdade entre mulleres e homes na actualidade, así como as súas 

consecuencias negativas para o desenvolvemento persoal e, por extensión, 

como sociedade. Seguidamente, realízase unha análise diagnóstica da 

situación estudada, concretamente os cursos de 1º e 2º de Educación 

Primaria do Centro Privado (CPR) Plurilingüe Barreiro, situado nos arredores 

de Vigo. Devandita análise do contexto recompila, examina e interpreta a 

información obtida mediante un pretest aplicado aos grupos anteriormente 

mencionados, observación sistemática no centro escolar e entrevistas co seu 

profesorado.  

Partindo da situación estudada e dos resultados obtidos na análise 

diagnóstica do contexto, procédese a presentar detalladamente a proposta de 

intervención coeducativa para 1º e 2º de Educación Primaria. Para lograr 

unha maior claridade na presentación da proposta de actuación educativa, 

este apartado consta de seis subapartados que abordan distintos aspectos da 

mesma. 

No primeiro subapartado explicítanse os obxectivos xerais da proposta 

de intervención para, a continuación, recoller os obxectivos específicos de 

cada unha das cinco actividades coeducativas que compoñen a proposta de 

actuación educativa do presente traballo. Seguidamente, detállase a 

metodoloxía seguida á hora de deseñar, aplicar e modificar dita proposta. Nos 

dous subapartados seguintes descríbense as actividades coeducativas 
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propostas, así como os recursos que se utilizan en cada unha delas e que 

poden consultarse no apartado de anexos. Despois, especifícase o calendario 

de realización das distintas fases que conforman esta proposta mediante 

unha táboa mensual que abarca de setembro de 2015 a maio de 2016. Para 

rematar, exponse o plan de avaliación da proposta de intervención para, a 

continuación, presentalo nunha táboa na que se indican as categorías 

avaliadas, así como os criterios e métodos de avaliación utilizados para cada 

unha delas. 

Tras presentar detalladamente a proposta de intervención, amósanse 

os resultados obtidos con ela. En primeiro lugar, recompílanse as reaccións 

do alumnado, recollidas mediante observación sistemática, ante cada unha 

das cinco actividades coeducativas realizadas. En segundo lugar, explícanse 

as tres actividades que compoñen o postest e os resultados obtidos en cada 

unha delas. Seguidamente, interprétanse os resultados presentados 

anteriormente, obtendo así as conclusións.  

Á luz das conclusións extraídas trala aplicación da proposta de 

actuación coeducativa, detállanse suxestións de mellora con respecto á 

proposta de intervención e á implicación do centro escolar e da comunidade 

educativa. A continuación, preséntanse as reflexións finais sobre a proposta 

de intervención. 

Os dous últimos apartados son os de referencias bibliográficas, que se 

adecúan á normativa APA, aínda que se explicita o nome completo para 

visibilizar as achegas das mulleres seguindo as indicacións dos estudos de 

xénero, e os anexos. Neste apartado final inclúense o pretest e o postest, así 

como as fichas e presentacións utilizadas nas distintas actividades da 

proposta coeducativa. Así mesmo, recóllense fotografías de interese que 

ilustran o traballo realizado polo alumnado. 
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ESTADO DA CUESTIÓN E RELEVANCIA DO TEMA 

 

A desigualdade entre mulleres e homes non é unha cuestión que 

incumbe unicamente a unha parte da poboación, senón que ten un impacto 

negativo na totalidade de mulleres e homes que a compoñen e que require o 

esforzo conxunto da sociedade para a súa superación. De feito, autoras como 

Mariña Subirats (1994) sosteñen que o sexismo (discriminación por sexo) 

“comporta consecuencias negativas para todos os individuos, homes e 

mulleres, porque limita as súas posibilidades como persoas e négalles 

determinados comportamentos” (p. 9). Nesta mesma liña e desde un prisma 

xurídico-económico, pronúncianse institucións e organismos como a 

Comisión Europea (2010), a cal na súa Estratexia para a igualdade entre 

mulleres e homes 2010-2015 afirma que ditas desigualdades “violan dereitos 

fundamentais. Ademais, impoñen unha pesada carga á economía e supoñen 

un estrago de talentos” (p. 3). 

Esta desigualdade susténtase no sistema sexo/xénero acuñado por 

Gayle S. Rubin (1986, orixinalmente publicado en 1975) en O tráfico de 

mulleres. Notas sobre a economía política do sexo. Deste xeito, sexo fai 

referencia ás diferenzas biolóxicas, mentres que xénero é unha construción 

social baseada nas expectativas que a sociedade ten de cada sexo. Segundo 

Marta Lamas (2000), o xénero produce un imaxinario social cunha eficacia 

simbólica contundente e dá lugar a concepcións sociais e culturais sobre a 

masculinidade e a feminidade, as cales se utilizan para xustificar a 

discriminación por sexo. A propia Comisión Europea (2011) destaca a 

importancia de “distinguir claramente entre xénero e sexo. Ambos termos 

úsanse a miúdo indistintamente, pero conceptualmente son distintos” (p. 8). 

Esta confusión entre xénero e sexo débese a que “a estruturación do xénero 

chega a converterse nun feito social de tanta forza que inclusive se pensa 

como natural” (Lamas, 1986: 189). 

Tomando como base distintos estudos antropolóxicos, Marta Lamas 

(1986) sostén que, desde unha perspectiva psicolóxica, o xénero é unha 

categoría na que se articulan tres instancias básicas: a asignación de xénero 
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ao nacer segundo a aparencia externa dos xenitais do bebé, a identidade de 

xénero e o rol de xénero. O sistema sexo/xénero constrúese mediante a 

socialización diferencial establecida por Walker e Barton (1983), segundo a 

cal, ao iniciarse na vida social e cultural, as persoas interiorizan a identidade 

de xénero, entendida como “a interiorización do sistema de crenzas e valores 

relativos á diferenza social na que se sustentan as relacións de poder entre 

homes e mulleres” (Martínez Benlloch, 2008: 89). 

Numerosos son os modelos que tratan de explicar a identidade de 

xénero. Nunha revisión dos principais modelos realizada pola psicóloga 

Patricia García-Leiva (2005), conclúese que os roles, os estereotipos, a 

categorización, os modelos e a aprendizaxe de condutas son partícipes da 

construción da identidade de xénero. O rol de xénero “fórmase co conxunto 

de normas e prescricións que dita a sociedade e a cultura sobre o 

comportamento feminino e masculino” (Lamas, 1986: 188), mentres que “os 

estereotipos de xénero entendidos como xeneralizacións non científicas 

acerca do que é propio de cada sexo, son percepcións de condutas ou 

características consideradas típicas ou propias de mulleres ou de homes” 

(Artal, 2009: 10) e “reflicten a distribución dos roles asignados a mulleres e 

homes nunha sociedade” (González Gabaldón, 1999: 83). Roles e 

estereotipos de xénero están intimamente relacionados. Así o ilustra Branca 

González Gabaldón (1999), quen sinala que os roles tradicionalmente 

asignados aos homes, como o traballo e a racionalidade, acaban sendo 

propios do estereotipo masculino, mentres os roles atribuídos ás mulleres 

(ama de casa), son propios do estereotipo feminino, marcado por calidades 

tradicionalmente características das mulleres como a sensibilidade e a 

calidez. 

O concepto de xénero tamén pode desenvolverse na Socioloxía e no 

pensamento político feminista, tal e como fai Alicia H. Puleo (2013) ao 

explicar que, como organización social, o sistema de xénero remite a distintos 

elementos. En primeiro lugar, a división sexual do traballo, que adoita 

coincidir coa división de espazos entre unha esfera do público e outra do 

doméstico, declaradas complementarias pero dotadas de poder e 
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recoñecemento asimétricos. En segundo lugar, a identidade sexuada, que é o 

aspecto psicolóxico do xénero fomentado pola división de roles. Trátase dos 

sentimentos, actitudes e formas de pensar e actuar que caracterizan aos 

sexos e son o resultado dun forte condicionamento exercido desde a infancia 

a través de mecanismos de internalización, imitación, coacción e 

recompensa. En terceiro lugar, o estatus ou rango de xénero, que establece a 

superioridade dos homes e do considerado masculino. Para rematar, os 

discursos de lexitimación, que serven para xustificar as desigualdades entre 

mulleres e homes e que apontoaron o sistema de xénero a través de normas, 

sancións, estereotipos e discursos que organizan e xerarquizan o mundo. 

O xénero é o elemento estruturador das relacións de xénero, que 

consisten nun conxunto de relacións sociais que determinan as interaccións 

dos seres humanos en tanto persoas sexuadas (Murguialday, 2000). No 

entanto, “as relacións de xénero- e por extensión a trama de poderes con que 

se articula- non poden ser comprendidas senón como resultado dun 

ordenamento máis abarcador: o patriarcado” (Proveyer, 2005: 52). 

Lola González Luna (1982) entende o patriarcado como un sistema de 

poder que se exerce sobre a muller en base á súa diferenza de sexo e á súa 

capacidade de reprodución respecto ao home e que se manifesta en distintos 

ámbitos: no político a través do Estado; no económico como reprodutor da 

forza de traballo e produtor na economía doméstica; no social situando á 

muller dentro da estrutura social con referencia ao home ao que pertence; 

para rematar, no cultural a través do androcentrismo. Deste xeito, o 

androcentrismo é “o sesgo patriarcal da cultura vinculado ao rango de xénero. 

Todo o que se considera masculino é máis valorado, e o feminino, asimilado 

á Natureza, é menos apreciado” (Puleo, 2013: 8). A estreita relación existente 

entre androcentrismo e patriarcado é salientada por Araceli González 

Vázquez (2013), a cal afirma que o patriarcado “só é posible dentro dun 

sistema ideolóxico androcéntrico, no que dita autoridade se funda no principio 

da supremacía do masculino sobre o feminino” (p. 494). Esta perspectiva 

androcéntrica non considera os puntos de vista nin as experiencias das 

mulleres, o que provocou a infravaloración e invisibilidade das mulleres (Facio 
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e Frías, 2005). Para superar este pensamento androcéntrico, Gerda Lerner 

(1990) propón unha reestruturación do pensamento e a análise que acepte 

que a humanidade está formada por mulleres e homes a partes iguais e que 

as experiencias, pensamentos e ideas de ambos sexos han de estar 

representados nas xeneralizacións que se fagan sobre os seres humanos. 

Con respecto ao mantemento do sistema de xénero e á reprodución 

dos mecanismos de dominación masculina, Alda Facio e Lorena Fries (2005) 

sinalan nos tres primeiros lugares á linguaxe xinope3, a familia patriarcal e a 

educación androcéntrica, respectivamente. Segundo o Servizo Galego de 

Promoción da Igualdade do Home e da Muller (2005), a socialización 

diferencial instrumentalízase principalmente a través da linguaxe, a familia, o 

ámbito educativo e os medios de comunicación, radicando a fortaleza deste 

proceso en que “emite unha mensaxe única e coherente a través de todos os 

axentes de socialización enumerados” (p. 21). Con respecto ao proceso de 

socialización primaria, destaca o contexto social máis inmediato, a familia e a 

escola, no proceso de adquisición e consolidación de estereotipos de xénero, 

(Mosteiro, 2010; González Gabaldón, 1999). Tendo en conta que a 

desigualdade entre mulleres e homes persiste, basta cunha simple revisión 

das estatísticas que recompila o Instituto da Muller e para a Igualdade de 

Oportunidades, faise patente a necesidade de deseñar e pór en 

funcionamento accións dirixidas a cambiar os valores que transmiten os 

axentes sociais.   

Os principais axentes socializadores anteriormente mencionados teñen 

un punto en común: as nenas e nenos do presente serán as mulleres e 

homes do futuro. Pasarán polo sistema educativo onde adquirirán valores, 

coñecementos e habilidades, entre eles o uso correcto da linguaxe, formarán 

as súas propias familias, ás que inculcarán os valores adquiridos, e serán 

persoas consumidoras e produtoras de contidos difundidos polos medios de 

comunicación. De aí a importancia de pór en funcionamento accións e 

programas que contribúan á transformación dos valores sexistas imperantes 

                                                           
3
 Xinopia: “imposibilidade de ver o feminino ou imposibilidade de aceptar a existencia 

autónoma de persoas do sexo feminino” (Facio, 1992: 25). 
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na actualidade e ao logro dunha plena igualdade de oportunidades de 

mulleres e homes. 

Tal e como sinala o Instituto da Muller (2005), “a escola actúa como 

axente básico no proceso de socialización dos menores e as menores, e, en 

función deste rol, reproduce o sistema social vixente aínda que á vez 

posibilita o cambio do mesmo” (p. 9). De feito, a educación variou co devir do 

tempo, pasando do modelo de educación segregada ao mixto e deste ao 

coeducativo, aínda que o Instituto da Muller (2005) considera que o modelo 

mixto continúa sendo o imperante no sistema educativo español. 

A educación mixta implantouse en España de forma xeneralizada nos 

anos setenta e tivo un gran efecto positivo na universalización da educación e 

na redución das taxas de analfabetismo, que se cebaban especialmente coas 

mulleres. No entanto, a escola mixta caracterizouse e caracterízase por “a 

universalización do modelo educativo masculino e o reforzamento do sistema 

escolar sexista a través de diversos mecanismos: actitude do profesorado, 

libros de texto, linguaxe, etc.” (Urruzola, 1993: 45). Nesta mesma liña de 

pensamento, Mª Josefa Mosteiro (2010) asevera que “a transmisión dos 

estereotipos de xénero na escola é máis sutil e menos directa que na familia 

e é realizada a través do currículo explícito e o oculto” (p. 246). 

O currículo oculto consiste no “conxunto de influencias que non está 

explicitado, que non é patente, que non é abertamente intencional e que, por 

ese mesmo feito, encerra unha peculiar potencialidade” (Santos Guerra, 

1996-1997: 15). É por iso que Montserrat Artal (2009) alerta do risco de que o 

sistema educativo continúe perpetuando a desigualdade de xénero se o 

profesorado, por unha banda, non pon especial atención en facer que o 

alumnado se cuestione a súa reprodución dos estereotipos e, por outra, se 

non se cuestiona o seu propio comportamento en relación co alumnado. 

En canto ao currículo explícito, este consiste no “conxunto de 

actividades, contidos e obxectivos que intencionalmente se propón 

desenvolver para conseguir uns fins” (Santos Guerra, 1996-1997: 15). Varias 

investigacións examinaron o sexismo presente nos libros de texto (Blanco, 

2000, 2007; García Gracia, 1993), que representan unha ferramenta 
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educativa que produce a asimilación de valores pero tamén de 

desigualdades. Un estudo realizado polas doutoras Teresa Terrón e Verónica 

Cobano-Delgado (2008) sobre as ilustracións de libros de texto de Educación 

Primaria atopou diferenzas máis que significativas na porcentaxe coa que 

aparecen imaxes referidas a mulleres, que variaba do 6,7% ao 26,1%. Un 

estudo máis recente sobre a linguaxe icónica e a transmisión do valor da 

igualdade desde a perspectiva de xénero nos libros de texto de dúas 

editoriais españolas, realizado por Carolina Hamodi (2014), conclúe sinalando 

que “malia todas esas modificacións lexislativas, na actualidade os libros de 

texto seguen perpetuando unha reprodución sexista dos roles e seguen 

sendo androcéntricos” (p. 50). 

A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade 

Educativa (LOMCE) establece como un dos obxectivos da Educación 

Primaria “coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as 

diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de 

homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade” 

(Real Decreto 126/2014, 2014: 19354). Non obstante, Mª Elena Simón (2007) 

advirte do risco que entraña crer que esta igualdade formal (discurso legal e 

preceptivo de igualdade) significa igualdade real (ausencia de discriminación 

nas prácticas, trato, condicións, expectativas, modelos, etc.), posto que 

interrompe o diagnóstico da desigualdade e nega que ocorra na escola, polo 

que paraliza propostas de mellora e transformación. 

Por todo o exposto anteriormente, resulta necesario pasar do modelo 

educativo mixto, no que as alumnas se inclúen no modelo masculino, ao 

modelo coeducativo. O obxectivo do modelo coeducativo é a desaparición 

dos mecanismos discriminatorios, tanto na estrutura formal da escola como 

na ideoloxía e práctica educativa, que pasa pola fusión das pautas culturais 

que anteriormente se consideraron específicas de cada un dos xéneros 

(Subirats e Brullet, 1988). Para que a escola actúe como un verdadeiro 

axente de cambio, ha de apostar polo modelo coeducativo, de forma que a 

educación rompa coas limitacións impostas polo xénero e fomente 

identidades novas e máis enriquecidas en alumnas e alumnos a través da 
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educación en igualdade, o respecto e a corresponsabilidade. Para que isto 

sexa posible, é imprescindible que devanditos propósitos de igualdade de 

oportunidades se reflictan nos marcos de referencia dos centros educativos, 

ademais de ser asumidos por toda a comunidade educativa mediante a 

formación e sensibilización do profesorado e a participación das familias no 

proceso coeducativo (Mosteiro, 2010).  
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ANÁLISE DO CONTEXTO  

 

As actividades deseñadas neste traballo aplicáronse a dúas clases do 

CPR Plurilingüe Barreiro no presente curso académico, concretamente ao 

grupo de 1º e ao de 2º de Educación Primaria4 5. Este centro escolar está 

situado na zona rural de Valladares, nos arredores de Vigo. Trátase dun 

colexio dunha soa liña que imparte os niveis de Infantil, Primaria e ESO. 

Neste curso escolar conta con 326 alumnas e alumnos, cuxo nivel 

socioeconómico familiar é medio-baixo.  

Este centro educativo conta cun persoal de 26 docentes, 11 a tempo 

completo e 15 a tempo parcial. Da totalidade do persoal, 12 imparten clase na 

etapa de Educación Primaria, sendo 6 quen ensinan aos grupos obxecto 

deste traballo. O profesorado de 1º e 2º de Educación Primaria é un equipo 

heteroxéneo formado por tres mulleres e tres homes con diferentes graos de 

experiencia docente: as dúas titoras e o especialista en Educación física 

posúen unha experiencia docente aproximada de 30 anos; a mestra de 

Inglés, Ciencias da natureza e Ciencias sociais conta cunha experiencia de 

case 20 anos; para rematar, o mestre de Relixión e Valores sociais e cívicos 

e o especialista de Música teñen unha experiencia de 6 anos. 

Na fase inicial deste traballo, que consistiu en entrevistas co 

profesorado, informouse a este persoal de 6 docentes da natureza da 

proposta de intervención que pretendía levarse a cabo cos grupos de 1º e 2º 

de Educación Primaria. Ningunha destas persoas estaba familiarizada co 

termo coeducación e o seu significado. Catro docentes preguntaron a que se 

refería devandito termo e dous asumiron que coeducación significaba educar 

de xeito inclusivo, de forma que o alumnado aprende xunto 

independentemente da súa situación persoal ou social e da súa orixe, 

ademais de quen presenta discapacidade ou dificultades de aprendizaxe. 

                                                           
4
 O número de alumnas e alumnos permaneceu estable durante a realización deste traballo.  

5
 A lingua vehicular empregada maioritariamente polo alumnado é o castelán, polo que as 

transcripcións dos seus comentarios recollidas no presente traballa se manteñen nese idioma. 
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A clase de 1º de Educación Primaria é un grupo heteroxéneo formado 

por 12 nenas e 13 nenos, que conta con dúas parellas de xemelgos fraternos 

de distinto sexo e unha parella de xemelgas idénticas. Non é un grupo 

cohesionado, senón que predominan as individualidades, na súa inmensa 

maioría marcadas pola súa infantilismo. Aínda que as personalidades 

dalgunhas rapazas e rapaces chocan entre si, en liñas xerais é un grupo 

acolledor que protexe a quen percibe máis débil. Isto apréciase cando unha 

alumna ou alumno con dificultades intenta realizar unha tarefa, pois a clase, 

de xeito espontáneo, anímalle (“Vamos, ¡tú puedes!” “Venga, ¡inténtalo!”) e, 

se a leva a cabo con aproveitamento, apláudelle e vitorea (“¡Bien hecho!” 

“¡Muy bien!”]. 

Non hai un liderado claro no grupo, senón que varía en función das 

circunstancias. En aspectos académicos, as dúas xemelgas son líderes. En 

canto a realizar trasnadas e bromas, o líder é un neno. Con respecto aos 

xogos, tampouco hai un liderado definido e nenas e nenos intentan atraer a 

atención dos demais mediante xoguetes que traen ao colexio. 

No patio, a maioría dos rapaces xogan ao fútbol. Os nenos que non 

practican fútbol xogan con xoguetes que traen de casa. Entre as rapazas, os 

xoguetes que máis interesan son os relacionados coas Princesas Disney. As 

súas princesas favoritas, con excepción de Elsa (Frozen), son Bela (A Bela e 

a Besta), Brancaneves, Jasmín (Aladdin), Ariel (A Sereíña) e Cincenta, as 

cales perpetúan o estereotipo da muller que precisa un home para, ou ben 

resolver un problema, ou ben ser feliz.  

Pola súa banda, a clase de 2º de Educación Primaria, aínda que tamén 

é un grupo heteroxéneo, ten unha clara maioría de rapaces: 18 fronte a 6 

rapazas. Caracterízase por ser un grupo moi movido, curioso e falador. Os 

líderes da clase son rapaces, do mesmo xeito que os que exercen o papel de 

graciosos. As rapazas adoptan un papel secundario na aula: ningunha é líder 

nin fai grazas, respectan as normas de aula e, aínda que se ofrecen 

voluntarias para participar en actividades na clase, se creen que non saben a 

resposta, prefiren non contestar. Esta actitude difire da dos seus 
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compañeiros, que tenden a responder aínda que non estean seguros da 

resposta, algunhas veces chegando a facelo á mantenta para xerar risas.  

É unha clase moi competitiva. Cando se realizan xogos en grupos, 

esfórzanse por gañar puntos e tamén por quitarllos ao resto mediante 

acusacións de non respectar as normas. Esta competitividade lévaos a deixar 

de lado a quen é menos hábil e intentar que non participe para non perder 

puntos. Así mesmo, se se lles permite xulgar o traballo do resto da clase, 

destacan calquera mínimo defecto para penalizar a ganancia de puntos. 

As pelexas entre nenos son frecuentes, aínda que se resolven rápido e 

sen consecuencias para a amizade entre os implicados. Dúas das nenas, 

cando son agredidas, tenden a responder do mesmo xeito no que son 

atacadas. No entanto, a elas cústalles moito máis perdoar ao compañeiro e, 

durante uns días, móstranse molestas con el. 

No recreo, o groso da clase xoga ao fútbol, mentres que as nenas e 

catro rapaces normalmente xogan ao pilla-pilla, aínda que en ocasións xogan 

con xoguetes que traen de casa. Non se trata dun grupo que sempre xogue 

xunto, senón que se reparte segundo o día. Aínda que as rapazas tenden a 

xogar xuntas, non é infrecuente que se dividan e algunhas, ou todas, xoguen 

cos catro nenos anteriormente mencionados. 

Os intereses dos rapaces saen a miúdo na aula. As conversacións de 

fútbol, tanto do profesional como dos equipos nos que os alumnos xogan, son 

diarias. É o xogo maioritario durante o recreo. Así mesmo, intentan levar os 

temas de clase aos seus intereses: se se fala de Londres, interrompen para 

mencionar os equipos de fútbol da cidade; se han de realizar unha acción e a 

clase adiviñala, as alusións ao fútbol son frecuentes, etc.  

Co propósito de poder valorar de xeito máis obxectivo o grao de 

estereotipos sexistas asimilados polas alumnas e alumnos de 1º e 2º de 

Educación Primaria do CPR Plurilingüe Barreiro, utilizáronse os seguintes 

instrumentos: 
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ANÁLISE DO CONTEXTO: 

INSTRUMENTOS 

 Entrevistas co profesorado que imparte clase aos grupos de 1º e 2º de 

Educación Primaria. 

 Observación sistemática. 

 Pretest: avaliación diagnóstica da situación (véxase o apartado 

titulado Anexo). 

 

A continuación recóllense actitudes sexistas mostradas por algunhas 

alumnas e alumnos dos grupos de 1º e 2º de Educación Primaria desde 

setembro de 2015 ata xaneiro de 2016. A información recollida, que se 

presenta seguidamente, obtívose mediante observación sistemática e 

entrevistas co profesorado que presenciou estas situacións: 

ACTITUDES SEXISTAS6 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Nunha actividade que consistía en escribir as partes do corpo que se 

correspondesen coas sinaladas, Saúl dixo que se trataba da figura 

dun neno. Naiara molestouse e dixo que non era certo, que era unha 

nena. Como ningún dos dous cedía, foron preguntarlle á profesora, 

quen lles indicou que se trataba dunha simple silueta e que non había 

certeza de que fose nena ou neno. Decidida, Naiara explicou ao 

alumnado do seu grupo que “hay que dibujarle pelo largo y pestañas y 

maquillaje, y ya es una niña.” 

 Tras explicar a mestra que nunhas semanas íase celebrar a festa de 

Halloween na escola, unha nena achegóuselle e preguntoulle: “Profe, 

                                                           
6
 Para preservar o anonimato do alumnado, cambiáronse os nomes. 



20 

 

¿a que Halloween es también una fiesta de chicas?” A profesora 

indicoulle que era unha festa para todo o mundo e preguntoulle de 

onde sacara tal idea. A alumna explicoulle que o seu compañeiro de 

mesa dixéralle que non podía ir á festa porque só era para nenos. 

Cando a profesora preguntou ao alumno por que dicía iso, este deu a 

calada por resposta. 

 Tralas vacacións de Nadal, un grupo de rapazas comezou a traer lapis 

de labios infantís que recibiran como agasallo de Nadal. Ao principio 

este grupo de nenas só se pintaba os beizos entre elas, pero os 

nenos tamén quixeron unirse ao xogo. Foi entón cando algunhas 

nenas comezaron a dicir que iso era “cousa de rapazas” e que os 

nenos tiñan que fuxir e as nenas perseguilos cos lapis de labios ata 

que os alcanzasen e lles pintasen os beizos. Algúns dos rapaces 

tomaron isto como unha versión do pilla-pilla e recoñecían pasalo ben: 

“¡A mí me pintaron toda la cara!”, ríase Roberto e as rapazas 

apuntaban “¡Sí, a Roberto le gusta que le pintemos!”. No entanto, 

outros nenos cambiaron a súa valoración do xogo, que pasou a ser un 

acto polo que os nenos se volvían nenas: “Yo corrí mucho. A mí no 

me cogieron. Conmigo no pueden las niñas. Que te pinten… ¡Qué 

asco!” Xactábase Yago ante a mestra ao oír a Roberto. 

 Na clase de Lingua estranxeira: Inglés, comezaron a traballarse os 

pronomes persoais he, she, it. A actividade consistía no seguinte: á 

fronte da clase sitúanse unha nena, un neno e un peluche e a mestra 

di unha oración en inglés. O resto do alumnado debe indicar de quen 

se trata en función do pronome persoal utilizado. Ao principio, os erros 

na asociación dos pronomes eran relativamente frecuentes e 

provocaban risas por parte do alumnado, tanto por parte de quen saía 

á fronte como de quen permanecía na súa cadeira. No entanto, nunha 

ocasión Yago participou como alumno que se situaba á fronte da 

clase e, cando un compañeiro se trabucou e dixo que a frase she is 

happy facía referencia a Yago, este reaccionou poñendo cara de 
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enfado, facendo xestos de pelexa e dicindo “¡No soy ninguna niña!”. 

 Na clase de Lingua estranxeira: Inglés, a profesora ensínalles unha 

canción que se acompaña dun vídeo con animais. Cara ao final do 

vídeo aparece un búfalo sobre o que se pousa unha bolboreta rosa. 

Ao velo, varios nenos exclaman: “¡El búfalo es una chica!” 

 

ACTITUDES SEXISTAS 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Hugo, nunha actividade colaborativa na que intentaba impoñerse 

sobre o resto de compoñentes do seu grupo (2 nenas e 3 nenos), 

cando a mestra chama a atención ao grupo enteiro pola súa falta de 

comunicación e colaboración mutua, acusa e menoscaba o aporte das 

alumnas dicindo iradamente: “¡Es culpa de ellas! Nunca hacen nada. 

Sólo hablan entre ellas.” Unha das rapazas respóndelle dicindo: “No 

es cierto. Nosotras queremos pero tú no nos dejas.” O neno enfádase, 

alza máis a voz e exclama: “¡Mentirosa! Pues yo ya no hago nada. 

¡Hala!” Crúzase de brazos e aparta con rabia os materiais da 

actividade que estaban sobre a mesa. 

 César levantou a saia varias veces a unha compañeira de clase. 

Cando a nena deu queixa á profesora, esta reprendeu ao neno e 

preguntoulle por que o fixera. A súa resposta foi “Sólo estaba jugando. 

Quería ver qué había debajo.” A mestra castigouno sen recreo. Malia 

a medida tomada, este comportamento foi repetido por outros 

alumnos ao longo do curso. 

 Unhas alumnas preguntáronlle á profesora cal era a súa cor favorita. A 

mestra respondeulles que era o morado. Entón, Hugo, levantando a 

voz, sinalou que “Claro, te gusta el morado porque es un color de 

chicas.” 
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Con respecto á avaliación diagnóstica, esta consta de tres preguntas. 

A primeira é de resposta pechada, mentres que as dous restantes son de 

resposta aberta. Este pretest ten fins exploratorios para pescudar se o 

alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria ten interiorizados estereotipos de 

xénero e como os manifestan. En cada unha das actividades que o 

conforman, cos datos obtidos realízanse recontos de frecuencias e cálculo de 

porcentaxes. 

A primeira actividade, titulada Traballamos!, fai referencia aos 

estereotipos sexistas das profesións. O alumnado ha de completar a 

terminación de 10 profesións. Para evitar influír nas respostas do 

estudantado, non se ofrecen exemplos e simplemente pídeselles que 

completen as profesións coas letras que precisen. Incluír profesións que 

historicamente se asociaron a homes (por exemplo, médico) e a mulleres (por 

exemplo, enfermeira) para valorar o asimilado que ten o alumnado de 1º e 2º 

devanditos estereotipos de xénero no mundo laboral. 

Trátase dunha actividade de resposta pechada, posto que só se pode 

escoller a desinencia feminina ou masculina para formar a palabra. As 

respostas dadas polo alumnado preséntanse en catro táboas, a razón dunha 

táboa por sexo e por grupo7. 

                                                           
7
 Á hora de presentar os resultados do pretest e do postest, o alumnado organizouse 

atendendo á clase e ao sexo ao que pertence. Dentro desta clasificación, a cada nena e neno 

asignóuselle un número que permanece estable en todos os resultados. Deste xeito, é 

posible comparar devanditos resultados de xeito individual en cada unha das actividades. 
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Terminación feminina  

Terminación masculina  

 

Cadro 1: 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

PROFESIÓNS 

 

NENAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Enfermeir             

Médic             

Mestr             

Modist             

Avogad             

Limpad             

Enxeñeir             

Caixeir             

Perruqueir             

Macánic             

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 2: 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

PROFESIÓNS 

 

NENOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Enfermeir              

Médic              

Mestr              

Modist              

Avogad              

Limpad              

Enxeñeir              

Caixeir              

Perruqueir              

Macánic              

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 3:  

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

PROFESIÓNS 

 

NENAS 

1 2 3 4 5 6 

Enfermeir       

Médic       

Mestr       

Modist       

Avogad       

Limpad       

Enxeñeir       

Caixeir       

Perruqueir       

Macánic       

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 4: 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

PROFESIÓNS 

 

NENOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Enfermeir                   

Médic                   

Mestr                   

Modist                   

Avogad                   

Limpad                   

Enxeñeir                   

Caixeir                   

Perruqueir                   

Macánic                   

Fonte: elaboración propia 

Os resultados desta primeira proba mostran que, aínda que ao asignar 

xéneros ás profesións o alumnado é máis propenso a utilizar o propio do sexo 

da persoa que responde ao test, a tendencia a feminizar ou masculinizar 

traballos segundo o sexo ao que pertenza a persoa en cuestión é máis 

marcada no caso dos nenos (véxase o cadro 5). Esta tendencia apréciase 

con maior claridade no alumnado de 1º de Educación Primaria, especialmente 

no caso dos rapaces (véxase o cadro 6). 
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Cadro 5: 

 

Fonte: elaboración propia 

Cadro 6: 

  

 

Fonte: elaboración propia 

 

Ao analizar os xéneros asignados no pretest a certas profesións, 

obsérvase que o alumnado xa ten interiorizados estereotipos de xénero. Isto 

reflíctese nos traballos que historicamente se vincularon a tarefas propias de 

mulleres (enfermeira, cadro 7, e modista, cadro 8) e de homes (médico, cadro 

9, e mecánico, cadro 10). Afortunadamente, comeza a apreciarse un cambio 

na percepción dunha profesión tradicionalmente feminina como limpadora 

(véxase o cadro 11). No entanto, ao comparar as respostas do grupo de 1º co 
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de 2º de Educación Primaria, os resultados amosan que a clase de maior 

idade ten os estereotipos de xénero máis interiorizados (véxase o cadro 12). 

Cadro 7: 

 

Fonte: elaboración propia 

Cadro 8:  

 

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 9:  

 

Fonte: elaboración propia 

Cadro 10: 

 

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 11: 

 

Fonte: elaboración propia 

Cadro 12: 

 

Fonte: elaboración propia 

 

A segunda pregunta céntrase nos estereotipos sexistas no ámbito dos 

labores domésticos. Titúlase Esta casa é un desastre! e acompáñase da 

imaxe dunha familia formada pola nai, o pai, a filla e o fillo. Trátase dunha 
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actividade con respostas abertas na que o alumnado ha de asignar tarefas 

aos membros desa familia. 

Descartáronse as tarefas asignadas á filla e ao fillo por ser moi 

similares entre elas e non consistir en labores domésticos: estudar, facer os 

deberes, ver a televisión, xogar, ler, etc. Con respecto ás tarefas atribuídas á 

nai e ao pai, recóllense aquelas que se repetiron en máis dunha ocasión. 

Cadro 13: 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Tarefas asignadas á nai Nenas Nenos Total 

Limpar 6 10 16 

Cociñar 7 4 11 

Traballar 2 2 4 

Recoller 2 1 3 

Lavar a louza - 2 2 

Varrer 2 - 2 

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 14: 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Tarefas asignadas á nai Nenas Nenos Total 

Limpar 4 10 14 

Lavar a louza 1 4 5 

Cociñar - 3 3 

Pasar o ferro 1 2 3 

Traballar - 2 2 

Facer a compra 1 1 2 

Coidar dos cativos / da casa - 2 2 

Fonte: elaboración propia 

Cadro 15: 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Tarefas asignadas ao pai Nenas Nenos Total 

Traballar 6 3 9 

Preparar e limpar o coche 2 2 4 

Ver a televisión - 3 3 

Regar as plantas 1 2 3 

Arranxar obxectos - 3 3 

Cociñar 1 1 2 

Durmir - 2 2 

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 16: 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Tarefas asignadas ao pai Nenas Nenos Total 

Traballar 2 4 6 

Tirar o lixo - 4 4 

Fregar o chan 1 3 4 

Facer a comida 2 1 3 

Axudar á nai - 2 2 

Xogar cos fillos - 2 2 

Limpar 1 1 2 

Fonte: elaboración propia 

 

Ao ser esta unha pregunta de resposta aberta, obtéñense disparidade 

de respostas. No entanto, apréciase unha clara unanimidade á hora de 

asignar á nai as tarefas de limpar e cociñar (véxase o cadro 17), mentres que 

no caso do pai a porcentaxe de consenso diminúe e a tarefa asignada 

maioritariamente é a de traballar [fóra de casa], que non é un quefacer do 

fogar (véxase o cadro 18). Outro dato interesante que arroxan os resultados 

en canto á asignación de tarefas é que os labores do fogar máis importantes 

recaen sobre a nai, mentres que ao pai encoméndanselle actividades de 

menor peso, como regar as plantas ou sacar o lixo, así como axudar á nai, 

ademais de pasatempos como ver a televisión ou xogar cos nenos (véxanse 

os cadros 13, 14, 15 e 16). 
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Cadro 17: 

 

 

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 18: 

 

 

Fonte: elaboración propia 

 

A terceira e última pregunta vira en torno aos estereotipos de xénero 

presentes nas afeccións de nenas e nenos. Trátase doutra pregunta de 

resposta aberta na que han de asignarse catro afeccións a unha nena e 

outras catro a un neno. Do mesmo xeito que na actividade anterior, só se 

recollen aquelas que se repetiron en máis dunha ocasión. 
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Cadro 19: 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Afeccións asignadas á nena Nenas Nenos Total 

Debuxar / pintar 5 3 8 

Xogar ás cartas 3 5 8 

Xogar ás bonecas / bebés 6 - 6 

Tenis 2 4 6 

Xogar á pita 2 3 5 

Ver a TV 1 3 4 

Xogar á consola / videoxogos 2 2 4 

Baloncesto 2 2 4 

Disfrazarse 2 1 3 

Facer crebacabezas 1 2 3 

Fútbol 1 2 3 

Maquillarse / pintarse as uñas 2 - 2 

Correr 2 - 2 

Saltar á corda 2 - 2 

Xogar ao dominó 1 1 2 

Xogar aos indios 1 1 2 

Ir á piscina - 2 2 

Fonte: elaboración propia 



37 

 

Cadro 20: 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Afeccións asignadas á nena Nenas Nenos Total 

Bailar 4 8 12 

Cantar 2 7 9 

Xogar ás bonecas 2 6 8 

Ver a TV 2 4 6 

Debuxar / Pintar 2 2 4 

Correr / Atletismo 1 3 4 

Xogar á consola / videoxogos 1 3 4 

Saltar á corda 1 2 3 

Ler 1 2 3 

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 21: 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Afeccións asignadas ao neno Nenas Nenos Total 

Fútbol 6 7 13 

Baloncesto 5 2 7 

Tenis 4 3 7 

Xogar á consola / videoxogos 3 1 4 

Xogar ás cartas 1 2 3 

Xogar á pita 2 1 3 

Xogar con coches 3 - 3 

Ver a TV - 3 3 

Xogar a bebés / mamás 1 1 2 

Facer crebacabezas 1 1 2 

Pintar 1 1 2 

Ler 1 1 2 

Béisbol 1 1 2 

Ximnasio 2 - 2 

Fonte: elaboración propia 



39 

 

Cadro 22: 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Afeccións asignadas ao neno Nenas Nenos Total 

Fútbol 5 13 18 

Xogar á consola / videoxogos 2 8 10 

Ver a TV 2 4 6 

Correr / Atletismo - 5 5 

Balonmán 1 2 3 

Paintball - 3 3 

Ler 1 1 2 

Coches - 2 2 

Piscina - 2 2 

Fonte: elaboración propia 

 

Do mesmo xeito que a actividade anterior, ao tratarse de preguntas de 

resposta aberta os resultados amosan gran variedade de contestacións. 

Devanditos resultados mostran que o grupo de 1º ofrece máis variedade de 

afeccións, mentres que en 2º redúcense as propostas lúdicas aínda que 

aumenta o seu reconto de frecuencias (véxanse os cadros 19, 20, 21 e 22). 

Así mesmo, apréciase unha maior coincidencia á hora de asignar afeccións 

ao neno, mentres que aumentan as propostas, e polo tanto redúcese o seu 

reconto de frecuencias, no caso da nena (véxanse os cadros 23 e 24). 

Ao clasificar as afeccións asignadas atendendo a centros de interese, 

apréciase que as actividades artísticas (bailar, debuxar ou pintar e cantar) se 

asocian practicamente en exclusividade á nena, mentres que as actividades 

deportivas se relacionan principalmente co neno (fútbol, baloncesto, tenis, 

correr, natación, etc.) e, en menor medida, coa nena (véxanse os cadros 25 e 
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26). Ao comparar o reconto de frecuencias segundo o sexo do alumnado 

enquisado, non se perciben diferenzas destacables entre nenas e nenos 

(véxanse os cadros 27 e 28), tendo sempre presente que a proporción total 

de nenas é de 18 fronte a 31 de nenos. Isto reflicte que tanto rapazas como 

rapaces dos dous primeiros cursos de Educación Primaria xa teñen 

interiorizados estereotipos de xénero en canto ás actividades propias de cada 

sexo, tendendo así a asociar ás nenas principalmente co sentido artístico e 

estético e aos nenos coa actividade física. 

 

Cadro 23: 

 

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 24: 

 

Fonte: elaboración propia 

Cadro 25: 

 

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 26: 

 

Fonte: elaboración propia 

 

Cadro 27:  

 

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 28:  

 

Fonte: elaboración propia 
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PROPOSTA DE INTERVENCIÓN 

 

Tras analizar o contexto mediante entrevistas co profesorado de 1º e 2º 

de Educación Primaria, observación sistemática de devanditos grupos e un 

pretest de avaliación diagnóstica, procédese a deseñar a presente proposta 

de intervención educativa. As actividades que a conforman están dirixidas aos 

cursos de 1º e 2º de Educación Primaria e seguen unha metodoloxía que 

aplica a perspectiva de xénero e se adecúan ás boas prácticas coeducativas 

establecidas polo Instituto da Muller (2008) na Guía de Coeducación. Así 

mesmo, as actividades axústanse ao marco de aprendizaxe proposto polo 

Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller (2005). 

Trátase de cinco actividades que invitan á reflexión sobre a 

desigualdade de xénero mediante o traballo cooperativo e a educación en 

valores: igualdade, respecto e recoñecemento da diversidade. Suscítanse 

como un tema transversal que se aborda en distintas materias de devanditos 

cursos e traballan contidos curriculares desde unha visión coeducativa; é 

dicir, onde non se priorizan os modelos androcéntricos, senón que se 

contemplan as achegas das mulleres á vida social e cultural. As actividades 

propostas están deseñadas para realizarse en grupo e así fomentar a 

participación activa e o intercambio de ideas, logrando así unha visión máis 

ampla do tema tratado, á vez que se promove o diálogo, o respecto e a 

cooperación entre os membros do equipo. 

Unha vez traballadas as cinco actividades propostas nas 

correspondentes materias, procédese a realizar unha proba de avaliación 

final para comprobar se se produciron cambios substanciais nas actitudes 

cara á igualdade de sexos nos grupos de 1º e 2º de Educación Primaria. 
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Obxectivos xerais e específicos 

 

Os obxectivos da proposta de actuación educativa do presente traballo 

son os seguintes: 

OBXECTIVOS XERAIS 

 Concienciar sobre os estereotipos de xénero e o seu impacto 

negativo no desenvolvemento persoal individual.  

 Educar en igualdade a nenas e nenos para evitar estereotipos 

de xénero e as súas consecuencias, como a violencia de 

xénero.  

 Visibilizar referentes de mulleres e a súa contribución a distintos 

ámbitos da sociedade.  

 Afondar na educación en valores: igualdade, respecto e 

recoñecemento da diversidade. 

 Traballar elementos do currículo escolar desde unha 

perspectiva coeducativa.  

 

A continuación, expóñense os obxectivos específicos de cada unha 

das actividades que se propoñen no presente documento co obxectivo de 

traballar a coeducación transversalmente como parte do contido curricular 

nos cursos de 1º e 2º de Educación Primaria.  

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

Actividade 1: 

Alá imos, 

Olimpíadas! 

 Visualizar o deporte feminino e os seus logros.  

 Comprender que as diferenzas nas capacidades 

psicofísicas de mulleres e homes non significan que os 

homes son superiores deportivamente ás mulleres.  

 Fomentar o exercicio físico e o deporte deixando de lado 
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os estereotipos de xénero e guiándose por gustos 

persoais e pola capacidade de superación.  

 

Actividade 2: 

O soño 

imposible? 

 

 Visualizar a dobre carga de traballo, dentro e fóra do 

fogar, á que se somete á muller por mor dos estereotipos 

de xénero. 

 Promover a corresponsabilidade e o reparto equitativo das 

tarefas domésticas entre os membros da familia.  

 

Actividade 3:  

Falemos 

claro! 

 Reflexionar sobre o uso da linguaxe e que valores 

transmite.  

 Fomentar a utilización dunha linguaxe non discriminatoria 

e respectuosa coas diferenzas. 

 

Actividade 4: 

É hora de 

traballar! 

 Comprender que as profesións non se distribúen segundo 

estereotipos de xénero, sino segundo as destrezas e 

aptitudes da persoa. 

 Utilizar unha linguaxe non sexista e inclusiva ao referirse 

ás distintas profesións. 

 Reflexionar sobre a feminización e a masculinización de 

certas profesións. 

 

Actividade 5: 

Xogamos en 

equipo! 

 Reflexionar sobre as limitacións que produce o uso sexista 

de xoguetes e xogos. 

 Promover a invención de novos xogos con valores 

igualitarios e inclusivos. 
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Metodoloxía 

 

A metodoloxía seguida nesta proposta de actuación educativa aplica a 

perspectiva de xénero. Partindo das teorías feministas, intervense de forma 

intencionada a nivel escolar para superar formulacións sexistas e a 

reprodución de estereotipos de xénero, á vez que se fomenta a educación en 

valores, prestando especial atención á igualdade, respecto e recoñecemento 

da diversidade. Así mesmo, as actividades que a conforman adecúanse ás 

boas prácticas coeducativas, as cales se utilizaron como referencia á hora de 

deseñar, aplicar e modificar a presente proposta de intervención. 

A Guía de Coeducación publicada polo Instituto da Muller (2008) 

establece as características das boas prácticas coeducativas que serviron de 

referencia para a elaboración desta proposta. Ditas características 

clasifícanse segundo o seu carácter: conceptual, técnico, finalista e práctico. 

En canto ao aspecto conceptual, esta proposta susténtase nun marco teórico 

feminista, entende a coeducación como un proxecto en constante evolución e 

ponse en práctica nunha contorna onde persisten estereotipos de xénero co 

obxecto de superalos á vez que fomenta a resolución pacífica de conflitos. 

Con respecto ao carácter técnico, a presente proposta conta con obxectivos, 

seguimento e avaliación. No referente ao aspecto finalista, esta proposta 

reflexiona sobre a realidade específica e promove a súa modificación 

progresiva á vez que persegue a igualdade entre mulleres e homes. Para 

rematar, o carácter práctico das boas prácticas coeducativas vese reflectido 

en que a presente proposta xustifica a súa posta en práctica por varias 

normas (Declaración Universal de Dereitos Humanos, Constitución Española) 

e leis (Lei Orgánica para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes, Lei 

Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero e 

LOMCE), conta coa participación do centro educativo a cuxa realidade se 

adapta para transformar os estereotipos de xénero e contribuír á igualdade 

real entre mulleres e homes, con vontade de investigar e experimentar en 

materia coeducativa mediante unha metodoloxía transversal, dinámica, 

participativa e lúdica que pode transferirse a outros contextos. 
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Pola súa banda, o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do 

Home e da Muller (2005) propón na súa Guía de igualdade de oportunidades 

entre mulleres e homes un marco de aprendizaxe baseada nos principios da 

pedagoxía do descubrimento e a metodoloxía de investigación-acción, 

ademais de ser un modelo de aprendizaxe experimental e construtiva. Por 

iso, o marco de aprendizaxe ha de ser activo, participativo e grupal, 

socializador e implicativo. As actividades desta proposta son activas, posto 

que promoven a exploración e descubrimento dos estereotipos de xénero, á 

vez que convidan á reflexión sobre a devandita situación. Así mesmo, son 

participativas e grupais, ao fomentar o traballo cooperativo e o intercambio de 

opinións e ideas, e socializadoras, ao traballar desde puntos de vista e 

valores diferentes. Por último, son tamén implicativas ao ser o propio 

alumnado quen descobre, interpreta e intercambia opinións, polo que nenas e 

nenos se sitúan no centro da aprendizaxe e adoptan unha posición persoal 

ante a igualdade de xénero. 
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Actividades 

 

A presente proposta de actuación educativa consta de cinco 

actividades. Antes de proceder á descrición pormenorizada de cada unha 

delas, no cadro seguinte recóllese en que materias se realizan: 

ACTIVIDADE MATERIA 

Actividade 1: Alá imos, Olimpíadas! Lingua galega e literatura 

Actividade 2: O soño imposible? Ciencias sociais 

Actividade 3: Falemos claro! Lingua española e literatura 

Actividade 4: É hora de traballar! Ciencias sociais 

Lingua estranxeira: Inglés 

Actividade 5: Xogamos en equipo! Educación física 

Educación artística: Plástica 

 

Actividade 1: Alá imos, Olimpíadas! 

Esta actividade realízase na materia de Lingua galega e literatura 

como actividade de poslectura tras ler un texto sobre os birlos celtas. O tema 

dos deportes tradicionais galegos, como a billarda e a chave, darán pé para 

reflexionar sobre os estereotipos existentes no deporte, xa de seu 

considerado unha actividade predominantemente masculina, ademais de que 

disciplinas se atribúen a cada sexo e se existen criterios lóxicos que 

sustenten dita división. Así mesmo, fomentarase a visualización das 

deportistas e os seus logros.   

Comezarase formulando a seguinte pregunta: que deportista de 

España gañou 22 medallas nos Xogos? En grupos heteroxéneos de 4 

persoas, o alumnado intercambiará opinións ata alcanzar unha proposta que 

presentará ante o resto da clase xustificando a súa elección. Trátase dunha 

pregunta capciosa, posto que se di Xogos e non se especifica que sexan 
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olímpicos. O obxectivo é que o alumnado propoña deportistas e xustifique a 

súa elección (méritos deportivos, recoñecemento público, etc.) para despois 

presentarlles a Teresa Perales, gañadora de 22 medallas paralímpicas e un 

gran exemplo de superación persoal.   

A continuación, entregarase unha ficha por grupo. Cada equipo deberá 

clasificar os deportes segundo o sexo ao que o asocian. Para iso, haberán de 

dialogar e xustificar a súa clasificación ante o resto da clase. Unha vez 

presentadas as clasificacións de cada grupo, procederase a poñer exemplos 

de deportistas que contraveñen esas asociacións e anulan as xustificacións 

dadas.   

 

Actividade 2: O soño imposible? 

Esta actividade desenvólvese como parte dos contidos curriculares, 

concretamente o Bloque 3 (Vivir en sociedade) da materia de Ciencias 

sociais. Dentro da unidade didáctica da familia, estúdanse o parentesco e as 

tarefas domésticas. Este tema dá pé á utilización do vídeo titulado O soño 

imposible (1983), dirixido polas Nacións Unidas en colaboración con Kratky 

Filme de Praga. Este vídeo expón o dobre traballo que se lle impón á muller. 

Por unha banda, o traballo fóra do fogar. Por outra, o traballo do fogar, cuxas 

tarefas recaen tradicionalmente nas mulleres a pesar da súa incorporación ao 

mundo laboral.   

En primeiro lugar, faise unha tormenta de ideas sobre tarefas do fogar. 

En grupos heteroxéneos compostos por catro estudantes, cada equipo 

recompila tódalas tarefas que se lles ocorren e preséntaas ao resto da clase. 

As máis repetidas anótanse no encerado8 e na parede péganse dúas imaxes: 

unha dunha nai e outra dun pai. A continuación, a cada grupo entréganselle 

varias tarxetas nas que han de escribir unha tarefa do fogar. Seguidamente, 

pídeselles que repartan as tarefas domésticas en tres columnas: unha para a 

nai, outra para o pai e unha central para ambos. Un a un, os grupos 
                                                           
8
 Para facilitar a comparación desta actividade entre os grupos de 1º e 2º de Primaria, 

simplificáronse as tarefas para que ámbolos grupos tivesen as mesmas labores do fogar para 

repartir entre a nai e o pai. 
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presentan a súa asignación. Mentres un membro do equipo le as asignacións, 

os restantes colocan as tarxetas na zona que corresponda: a da nai, a do pai 

ou entre ambas. Ao finalizar a presentación de distribucións, pídese ao 

alumnado que levante a man se a súa nai traballa fóra do fogar. 

Seguidamente, proxéctase o vídeo de O soño imposible 

(https://www.youtube.com/watch?v=t2JBPBIFR2Y)9.  

Trala visualización, cada grupo dispón dun minuto para enumerar as 

tarefas que realiza a nai e as que realiza o pai. Seguidamente, pregúntase a 

súa opinión sobre esta situación e como a mellorarían. Cada grupo presenta 

as súas propostas de mellora, que poden plasmar reorganizando a 

asignación de tarefas que fixeran na anterior actividade. A continuación, han 

de analizar o comportamento da filla e do fillo, se está influído polos exemplos 

que ven na casa e se estes son exemplos positivos. Por último, o título do 

vídeo convértese nunha pregunta á que deben responder en grupos fronte ao 

resto da clase: O soño imposible? Que podo facer eu para que se faga 

realidade? 

 

Actividade 3: Falemos claro! 

Esta actividade desenvólvese na materia de Lingua española e 

literatura como parte dos contidos curriculares, concretamente dentro do 

Bloque 1 (Comunicación oral. Falar e escoitar), que persegue o uso dunha 

linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas10.  

A primeira parte da actividade consiste en ordenar oracións para que 

teñan sentido. Cada grupo recibe varias tarxetas, cada unha cunha palabra, e 

dispón dun minuto para ordenalas e despois ler a oración formada ao resto da 

clase. Unhas oracións contan con substantivos epicenos (cantante, hincha, 

ayudante, policía, estudiante, viandante, etc.) e artigos determinados e 

                                                           
9
 Escolleuse a versión en inglés do vídeo posto que non hai diálogos e a calidade do son e a 

resolución son maiores que as versións dispoñibles en español (no hai versión en galego). 

10
 Véxanse os seguintes estándares de aprendizaxe da LOMCE desenvolvidos no Real 

Decreto 126/2014 e no Decreto105/2014 (Comunidade Autónoma de Galicia): LCB1.10.1. 

(primeiro curso) e LCB1.10.1 (segundo curso). 

https://www.youtube.com/watch?v=t2JBPBIFR2Y
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indeterminados (un, una, unos, unas, el, la, los e las), mentres que outras 

oracións constan de un suxeito formado por dúas palabras (un en feminino e 

outro en masculino) unidas pola conxunción copulativa y.  

Cada grupo le as oracións construídas e pégaas na parede. 

Seguidamente, pídeselles que modifiquen as oracións e pregúntaselles polas 

diferenzas que aprecian nas oracións, sobre os valores que transmiten e se 

estes son igualitarios. Así, o alumnado modifica a orde dos elementos das 

oracións na parede co obxecto de reflectir un uso inclusivo da linguaxe e que 

visualice ás mulleres.   

A seguinte actividade baséase no xogo de Simón dice e utiliza a 

Resposta Física Total (RFT). Trátase dunha actividade na que toda a clase 

segue as indicacións da persoa que interpreta o papel da súa Alteza Real e 

leva unha coroa na cabeza. A primeira persoa que exercerá da súa Alteza 

Real será a profesora ou profesor, que co seu exemplo ilustrará á clase para 

que despois se alternen no papel varias alumnas e alumnos. As ordes da súa 

Alteza Real incluirán o masculino xenérico (todos, los niños, los chicos, los 

alumnos, los estudiantes, etc.) e substantivos colectivos (el alumnado, el 

estudiantado, las personas, la gente, los seres humanos, etc.). Así mesmo, 

tamén se incluirán substantivos femininos (las niñas, las chicas, las alumnas, 

etc.) para contrastar a reacción do alumnado co masculino xenérico e 

substantivos colectivos. Tras 10 minutos de xogo, escribiranse no encerado 

varias ordes dadas durante o xogo e, en grupos, o alumnado reflexionará 

sobre o seu nivel de inclusión. A continuación, repartiranse tarxetas de cores 

para que escriban palabras que inclúan a nenas e nenos e pegaranse polas 

paredes da aula.   

 

Actividade 4: É hora de traballar! 

Esta actividade desenvólvese como parte dos contidos curriculares, 

concretamente o Bloque 3 (Vivir en sociedade) da materia de Ciencias 

sociais, que se levará a cabo de maneira interdisciplinar coa materia de 

Lingua estranxeira: Inglés. Dentro da unidade didáctica do lugar onde vivo, 

estúdanse as profesións. Á parte de explorar distintas profesións, as súas 
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responsabilidades e o servizo que lle prestan á comunidade11, este tema dá 

pé a cuestionar a feminización e a masculinización de certos empregos. 

Desta maneira, cuéstionanse os estereotipos de xénero que condicionan o 

acceso ao traballo e que inflúen desde idades temperás nas expectativas 

laborais. 

A actividade proposta desenvólvese en grupos heteroxéneos. 

Preséntanse imaxes de profesións con partes do corpo tapadas, de maneira 

que non se pode apreciar se se trata dunha muller ou dun home. A cada 

grupo entrégaselle unha ficha na que ha de indicarse a profesión, así como 

as aptitudes e destrezas necesarias para desempeñala. A continuación, cada 

grupo presentará unha profesión e as destrezas que require, tras o que se 

descubrirá a foto por completo. A última parte consistirá en pedir ao alumnado 

que suxira palabras que inclúan a ámbolos dous sexos, como axente de 

policía, persoal sanitario, profesorado, persoal administrativo, etc. Finalmente, 

pegaranse fotos de profesións polas paredes da clase e etiquetaranse en 

feminino, masculino e substantivos inclusivos.   

Esta actividade desenvolverase de maneira conxunta coa materia de 

Lingua estranxeira: Inglés. As imaxes presentaranse designadas con tres 

substantivos: un en feminino, outro en masculino e un que inclúa a ámbolos 

dous sexos. En grupos, elixirán a designación que resulte máis inclusiva. Por 

exemplo: policewoman, policeman, police officer.  

 

Actividade 5: Xogamos en equipo! 

A Educación física favorece o desenvolvemento persoal e social, 

sendo o xogo “un recurso imprescindible nesta etapa como situación de 

aprendizaxe, acorde coas intencións educativas, e como ferramenta didáctica 

polo seu carácter motivador” (Real Decreto 126/2014, 2014: 37785). Os 

xoguetes e os xogos son elementos de socialización que inflúen na 

construción da personalidade e da identidade das persoas, especialmente 
                                                           
11

 Véxanse os seguintes estándares de aprendizaxe da LOMCE desenvolvidos no Real 

Decreto 126/2014 e no Decreto105/2014 (Comunidade Autónoma de Galicia): CSB3.2.1. 

(primeiro curso) e CSB3.7.1. (segundo curso). 
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nas primeiras idades. Por iso, nesta actividade experimentarase con distintos 

xoguetes e as ideas extraídas da experiencia plasmaranse de maneira 

plástica na materia de Educación plástica. 

No pavillón, entregarase un xoguete a cada grupo, que será 

heteroxéneo. Devanditos xoguetes serán variados: balóns, aros, cordas, 

cociniña con alimentos, ferramentas de plástico, etc. Cada grupo deberá 

inventar un xogo co devandito xoguete que teña un obxectivo e normas 

claras, de forma que poida explicarllo ao resto da clase. Haberá de probar o 

propio grupo o seu xogo inventado antes de propoñerllo ao resto da clase. 

Para facilitar as explicacións ao grupo-clase, cada equipo encherá unha ficha 

onde, de maneira clara e concisa, explicarase o obxectivo e as normas. 

Realizarase unha posta en común dos xogos inventados e iranse rotando 

xoguetes e fichas explicativas por todos os equipos. O profesorado 

establecerá quendas para probar os xogos e pasalos ao seguinte grupo. 

Na sesión de Educación plástica, valoraranse os xogos inventados na 

clase de Educación física. Tras a posta en común, mostraranse ao alumnado 

imaxes con xoguetes, utilizados ou non na actividade previa, pero asignados 

por sexos. Por exemplo, a cociniña para as rapazas, as ferramentas para os 

rapaces, etc. Entón, preguntaráselles se os xogos que inventaron lles 

gustaron tanto ás nenas como aos nenos e se existen xoguetes exclusivos de 

nenas e de nenos ou ben se son para todas aquelas persoas que queiran 

xogar. En equipos, elaborarán pósteres que mostren que os xoguetes son 

para nenas e nenos sen distinción. Extraerán fotos que reflictan estereotipos 

de xénero de catálogos de tendas de xoguetes e plasmarán a súa versión 

igualitaria mediante debuxos, podendo utilizar os recursos que consideren 

oportunos. 
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Recursos 

 

A continuación, recompílanse os recursos empregados en cada unha 

das actividades propostas no presente traballo. Así mesmo, indícase onde 

poden consultarse para unha maior información. 

ACTIVIDADE 1 

Alá imos, Olimpíadas! 

 Dúas presentacións con PowerPoint. 

 Unha ficha por grupo. 

 Presentación 1 (Teresa Perales): Anexo 2.1.1 

 Ficha: Anexo 2.1.2 

 Presentación 2 (deportistas que contraveñen estereotipos de 

xénero): Anexo 2.1.3 

 

ACTIVIDADE 2 

O soño imposible? 

 Vídeo: O soño imposible (1983), de Nacións Unidas en 

colaboración con Kratky Film de Praga. Dispoñible en 

https://www.youtube.com/watch?v=t2JBPBIFR2Y. 

 Dúas cartolinas de tamaño A3. 

 Tarxetas. 

 Unha imaxe dunha muller e outra dun home.  

 Fotografías: Anexo 2.2 

 1º de Educación Primaria: Anexo 2.2.1 

 2º de Educación Primaria: Anexo 2.2.2 

https://www.youtube.com/watch?v=t2JBPBIFR2Y
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ACTIVIDADE 3 

Falemos claro! 

 Tarxetas cunha palabra escrita. 

 Tarxetas de cores.  

 Tarxetas: Anexo 2.3.1 

 Fotografías de exemplos de oracións: Anexo 2.3.2 

 1º de Educación Primaria: Anexo 2.3.2.1 

 2º de Educación Primaria: Anexo 2.3.2.2 

 

ACTIVIDADE 4 

É hora de traballar! 

 Presentación con imaxes de profesións parcialmente tapadas. 

 Unha ficha por grupo. 

 Imaxes impresas de profesións.  

 Tarxetas. 

 Ficha: Anexo 2.4.1 

 Presentación 1 (galego): Anexo 2.4.2 

 Presentación 2 (inglés): Anexo 2.4.3 
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ACTIVIDADE 5 

Xogamos en equipo! 

 Xoguetes variados: balóns, aros, cordas, cociniña con 

alimentos, bonecos, etc. 

 Unha ficha por grupo. 

 Presentación con imaxes de publicidade de xoguetes sexistas. 

 Imaxes de xoguetes sexistas (catálogo abril-maio da tenda de 

xogetes Don Dino). 

 Cartolinas tamaño A3. 

 Ficha: Anexo 2.5.1 

 Presentación: Anexo 2.5.2 

 Fotografías de pósters sobre xoguetes non sexistas: Anexo 

2.5.3 

 1º de Educación Primaria: Anexo 2.5.3.1 

 2º de Educación Primaria: Anexo 2.5.3.2 

 

 



58 

 

Cronograma 

 

Neste subapartado, preséntase graficamente o calendario de 

realización das distintas fases que conforman a proposta de intervención do 

presente traballo. Esta distribución organízase en meses, de setembro de 

2015 a maio de 2016. 

 

FASES 

Meses 

S O N D X F M A M 

Entrevistas co profesorado          

Observación sistemática          

Pretest: avaliación diagnóstica da 

situación 

         

Actividades          

Postest          

 

Este cronograma elaborouse tras a fase de documentación sobre o 

estado da cuestión e, aínda que sufriu pequenas modificacións ao longo 

destes nove meses, as fases desenvolvéronse dentro do marco temporal 

previsto orixinalmente. 
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Plan de avaliación 

 

A adecuación da presente proposta de actuación coeducativa nos 

cursos de 1º e 2º de Educación Primaria avalíase atendendo a distintos 

aspectos. Por unha banda, en canto á consecución dos obxectivos xerais e 

específicos de cada unha das actividades, valóranse os cambios producidos 

pola presente proposta de intervención no alumnado mediante a comparativa 

entre os resultados do pretest e do postest, así como o avance no traballo 

cooperativo e a educación en valores de igualdade, respecto e 

recoñecemento da diversidade. Por outra banda, con respecto ás actividades 

desta proposta, valórase a súa calidade e o seu impacto no desenvolvemento 

persoal e educativo do alumnado, así como a súa adecuación ás 

características do grupo. Por último, no referente á temporización, valórase a 

correcta distribución das fases da proposta de intervención para así lograr 

unha realización equilibrada e consistente de cada unha das fases que a 

compoñen. 

PLAN DE AVALIACIÓN 

CATEGORÍA CRITERIO MÉTODO 

 

O
B

X
E

C
T

IV
O

S
 

 Consecución dos 

obxectivos xerais e 

específicos. 

Comparativa dos resultados 

do prestest e postest. 

 Avance no traballo 

cooperativo e educación 

en valores (igualdade, 

respecto e recoñecemento 

da diversidade).  

Comparativa dos resultados 

do prestest e postest e 

observación sistemática do 

alumnado. 
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A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

 Calidade e impacto no 

desenvolvemento persoal 

e educativo do alumnado. 

Comparativa dos resultados 

do prestest e postest e 

observación sistemática do 

alumnado. 

 Adecuación ás 

características do grupo. 

Comparativa dos resultados 

do prestest e postest e 

observación sistemática do 

alumnado. 

 

T
E

M
P

O
R

I-

Z
A

C
IÓ

N
 

 Correcta distribución das 

fases da proposta de 

intervención. 

 

Posta en práctica da proposta 

de intervención segundo o 

cronograma orixinal. 
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RESULTADOS DA AVALIACIÓN DO PROGRAMA 

 

A consecución dos obxectivos xerais e específicos perseguidos pola 

presente proposta de actuación educativa avalíase mediante a realización 

dun postest. Os resultados arroxados por devandito postest compáranse cos 

obtidos no pretest e valórase así o cambio producido tras a aplicación da 

proposta de intervención ao alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria. 

Antes de proceder á análise dos datos do postest, examínanse as 

reaccións do alumnado ante as cinco actividades que compoñen esta 

proposta. Para iso, recompílanse as reaccións xerais do alumnado recollidas 

mediante observación sistemática, clasificadas por clase, ante cada unha das 

actividades. 

ACTIVIDADE 1: ALÁ IMOS, OLIMPÍADAS! 

1º EP As nenas e nenos mostraron interese na actividade e pediron 

repetila en varias ocasións. Valoraron os logros deportivos e o seu 

mérito. Non fixeron propostas destacables con respecto á pregunta 

sobre a persoa natural de España con máis medallas nos Xogos. 

Varias alumnas e alumnos coñecían a Teresa Perales e valoraron 

moi positivamente o seu esforzo e dedicación. Con respecto á 

actividade sobre asignación de deportes, ao haber deportes cos 

que non estaban familiarizados, o alumnado non deu mostras 

destacables de estereotipos de xénero, senón que se mostrou 

receptivo e impresionado polo palmarés deportivo de cada 

deportista que se presentaba.   

2º EP O alumnado reaccionou positivamente coa actividade e implicouse 

nela, pedindo poder repetila noutra ocasión. Mostrou interese na 

actividade, recoñeceu nas imaxes a bastantes deportistas e valorou 

os seus logros deportivos. Con respecto á pregunta sobre o nome 

da persoa natural de España con máis medallas nos Xogos, 

mencionou a Rafael Nadal, aínda que lle pareceron demasiadas 
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medallas. Varias alumnas e alumnos recoñeceron a Teresa Perales 

e valorouse o seu mérito deportivo e persoal. 

Os rapaces amosaron máis entusiasmo pola actividade e na súa 

maioría sinalaron que todos os deportes presentados eran 

practicados por mulleres e homes, facendo referencia a deportistas 

que viran na televisión. Con todo, varias rapazas, apoiadas por 

dous ou tres nenos, mostráronse máis remisas e sinalaron que 

deportes como patinaxe artística e ximnasia artística eran deportes 

femininos. 

 

ACTIVIDADE 2: O SOÑO IMPOSIBLE? 

1º EP Nenas e nenos mostraron interese ao repartir as tarefas 

domésticas, as cales recaeron fundamentalmente na nai [nai: lavar 

a roupa, cociñar, coidar dos nenos, pasar o ferro, regar as plantas, 

lavar os pratos e poñer a mesa / pai: facer a cama / compartidas: 

sacar o lixo]12. Esta repartición de labores reflectiu os resultados 

obtidos na actividade Esta casa é un desastre! do pretest (véxanse 

os cadros 13 e 15). 

Implicáronse de especial maneira ao comezar a ver o vídeo de O 

soño imposible. Non daban crédito á nula colaboración por parte do 

pai, e tamén do fillo, nas tarefas domésticas. Tiveron lugar as 

seguintes reaccións individuais: 

 Ao pouco de empezar o vídeo, Roberto dixo en voz alta: 

“Ahora entiendo por qué se celebra el Día de la Mujer 

Trabajadora.”  

 Ante os comentarios de reprobación durante a visualización 

do vídeo por parte do alumnado á actitude pasiva do pai, 

Xoel exclamou molesto: “¡Sólo es una película! ¿A que sí, 

                                                           
12

 Véxase o apartado de Anexos 2.2.1.1. 
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profe? Eso no es verdad.” A profesora indicoulle que era un 

vídeo e que podía, ou non, pasar en realidade, ante o que 

Xoel puntualizou: “En mi casa mi padre y mi madre hacen las 

tareas.” 

Unha vez finalizado o vídeo, pedíuselles que valorasen a 

adxudicación de tarefas que fixeran antes e preguntóuselles se 

farían algún cambio. Tanto nenas como nenos sinalaron que a nai 

tiña demasiadas tarefas e que así non podía estar contenta. Ana 

levantou a man e dixo: “¡Tienen que compartir las tareas!”. A clase 

deulle a razón e, sen preguntar, dirixiuse onde estaban as tarxetas 

coas tarefas asignadas á nai e ao pai e comezou a poñelas entre 

as imaxes da nai e do pai. Ao decatarse do que estaba a facer, un 

grupo de rapazas levantouse para axudala. Seguidamente, fixo o 

mesmo un grupo de rapaces. Por último, Nerea engadiu que tamén 

deberían axudar as nenas e os nenos en casa, así que engadiron 

esas dúas imaxes ao redor das tarefas compartidas13. 

2º EP Nenas e nenos amosaron interese ao repartir as tarefas 

domésticas. Os labores domésticos de peso asignáronse á nai 

(cociñar, limpar, lavar os pratos, coidar dos nenos, pasar o ferro e 

lavar a roupa), mentres que ao pai lle asignaron as máis liviás 

(regar as plantas, sacar o lixo, facer a cama e poñer a mesa)14. 

Esta repartición de tarefas reflectiu os resultados obtidos na 

actividade de Esta casa é un desastre! do pretest (véxanse os 

cadros 14 e 16). 

Durante a visualización do vídeo, varios rapaces recoñeceron no 

pai do vídeo actitudes que teñen os seus propios pais: “¡Mi padre 

hace igual! ¡Mi padre también ve la tele al llegar a casa!” Algunhas 

nenas e nenos apuntaron que a nai o facía todo e que a filla a 

                                                           
13

 Véxase o apartado de Anexos 2.2.1.2. 

14
 Véxase o apartado de Anexos 2.2.2.1. 
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axudaba. 

Ao finalizar o vídeo, preguntóuselles se cambiarían a asignación de 

tarefas que fixeran previamente. As principais propostas consistiron 

en quitar unha das tarefas do pai e darlla á nai, aínda que non 

houbo consenso sobre cal delas. Dous rapaces sinalaron que había 

que pasar unha das tarefas do pai á nai e unha nena insistiu en que 

a filla tiña que axudar á nai, como ela facía en casa. Ante a 

insistencia da nena, o resto da clase aceptou como proposta que a 

filla e o fillo axudasen en casa a realizar as tarefas15. 

Ante a falta de novas propostas, a mestra explicoulles a proposta 

exposta polo alumnado de 1º de Educación Primaria e ensinoulles 

unha foto coa decisión final do grupo con respecto á distribución de 

tarefas (nai e pai han de compartilas e filla e fillo colaborar na súa 

realización). Recoñeceron que era unha proposta xusta e 

aceptárona, non sen antes sorprenderse de que os “Pequeños” 

discorresen tal idea. 

A pesar de admitir abertamente que compartir quefaceres do fogar 

era o máis xusto, varios alumnos recoñeceron que iso non sucedía 

nas súas casas. Roque reiterou en varias ocasións o seguinte: “Mi 

madre lo hace todo en casa porque quiere y después se queja de 

que no tiene tiempo. ¡Ya lo dice mi padre!” A profesora preguntoulle 

se a súa nai podía estar contenta con tantas tarefas por facer e el 

continuou escudándose no que di o seu pai: “¡Lo quiere hacer todo! 

Por eso mi padre al llegar a casa se queda a ver la Real 

[Sociedad].” Tamén houbo dous alumnos que sinalaron que os 

seus pais facían moitas tarefas do fogar mentres as súas nais non 

estaban na casa. 

 

                                                           
15

 Véxase o apartado de Anexos 2.2.2.2. 
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ACTIVIDADE 3: FALEMOS CLARO! 

1º EP O alumnado participou con entusiasmo na reorganización das 

oracións. Apreciáronse as seguintes tendencias ao poñer en orde 

palabras para formar unha frase con sentido16: 

 Ante un grupo nominal formado por un substantivo feminino 

e outro masculino, o alumnado coloca primeiro a palabra 

masculina (por exemplo, los alumnos y las alumnas).  

 En oracións cun substantivo feminino e outro masculino, 

tenden a asignar a función de suxeito ao substantivo 

masculino (por exemplo, un deportista firma un autógrafo a 

una joven e un joven firma un autógrafo a una deportista). 

 Convén sinalar que as escasas oracións encabezadas por 

substantivos femininos non estereotipados (policía, cantante 

e deportista) foron organizadas por cinco rapazas. 

Nos grupos xurdiron algunhas discrepancias sobre como organizar 

os distintos elementos oracionais. Nun grupo, dúas rapazas 

organizaron a frase una policía ayudó a un viandante. A mestra 

pediu que tamén participasen os nenos. Entón, un deles formou un 

policía ayudó a una viandante. Ao ver a nova oración, unha das 

nenas cambiou as tarxetas dos artigos indefinidos, volvendo así á 

oración feita en primeiro lugar. Nese momento interveu outro dos 

rapaces, o cal sinalou que non lle importaba que fose “Una policía o 

un policía.”  

En canto á actividade de RFT titulada A súa Alteza Real, primou a 

utilización do masculino xenérico para referirse a nenas e nenos, 

mentres que o feminino dirixíase exclusivamente ás rapazas. 

                                                           
16

 Véxase o apartado de Anexos 2.3.2.1. 
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2º EP O alumnado mostrou gran interese na actividade. Esforzáronse por 

formar o maior número de oracións posible cambiando a orde das 

palabras. Por iso, apréciase máis variedade na orde gramatical dos 

elementos, a diferenza do grupo de 1º de Educación Primaria, que 

tendía a seguir a estrutura de suxeito, verbo e predicado.  

Apreciáronse as seguintes tendencias á hora de organizar os 

elementos das oracións17:  

 O substantivo masculino é o que desenvolve a acción verbal 

(por exemplo, ayudó a una policía un viandante e un policía 

ayudó a una viandante).  

 Ante un grupo nominal formado por un substantivo feminino 

e outro masculino, o alumnado coloca primeiro a palabra 

masculina (por exemplo, los alumnos y las alumnas). 

 Do mesmo xeito que no grupo de 1º de Primaria, as escasas 

oracións encabezadas por substantivos femininos non 

estereotipados (alumnas e deportista) foron organizadas por 

dúas rapazas. 

Con respecto á actividade de RFT titulada A súa Alteza Real, esta 

tivo un desenvolvemento similar á de 1º de Educación Primaria. 

Unha vez máis, o alumnado tendeu a utilizar o masculino xenérico 

para referirse a nenas e nenos, mentres que o feminino dirixíase 

exclusivamente ás rapazas. 

 

ACTIVIDADE 4: É HORA DE TRABALLAR! 

1º EP O alumnado manifestou curiosidade pola actividade. Ao principio, 

tendeu a identificar as profesións segundo os estereotipos de 

xénero (médico / enfermeira), reflectindo así os resultados obtidos 

na actividade titulada Traballamos! do postest. Ao amosar varios 

                                                           
17

 Véxase o apartado de Anexos 2.3.2.2. 
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exemplos de traballos, tomaron conciencia de que as imaxes 

utilizadas xogaban co xénero da persoa que os realiza e 

empezaron a xurdir comentarios como “¡Aquí salen muchas chicas!” 

(presentación en inglés) ou “Si el anterior [modisto] era un chico, 

seguro que esta es una chica [mecánica]”. Valoraron que as 

capacidades individuais das persoas son a clave para desempeñar 

con éxito unha profesión e nada teñen que ver co feito de ser 

mulleres ou homes. 

2º EP Nenas e nenos interesáronse pola actividade e, conforme 

avanzaban as diapositivas da presentación, foron tomándoa como 

un reto de acertar o xénero da persoa que aparecía desempeñando 

un labor profesional. Con todo, ao comezo guiábanse na asignación 

de xénero polos estereotipos (médico / enfermeira), tal e como se 

apreciaba nos resultados obtidos na actividade titulada 

Traballamos! do postest. 

En clases posteriores seguiron a lembrar palabras que inclúen a 

mulleres e homes sen que o profesorado estivese a tratar ese tema. 

Concretamente, en clase de Lingua estranxeira: Inglés, unha ficha 

utilizaba unha imaxe que mostraba un rescate nun incendio para 

explicar o adxectivo brave (valente). A profesora díxolles “A person 

that rescues another person from a fire is…” Entón, un alumno 

exclamou “¡Bombero!” Ao momento, Roque corrixiuno: “Firefighter! 

Puede ser boy o girl.” Consideraron primordiais as habilidades e 

destrezas persoais á hora de dedicarse profesionalmente a un 

traballo e non o relacionaron co feito de ser muller ou home. 

 

ACTIVIDADE 5: XOGAMOS EN EQUIPO! 

1º EP Nenas e nenos mostraron interese nada máis saber que o tema 

versaba sobre xogos. Implicáronse na creación de xogos e gozaron 

probando os xogos creados polos outros grupos. 
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Ao presentarlles imaxes estereotipadas de xoguetes, enseguida 

amosaron o seu rexeitamento facendo referencia aos seus propios 

gustos: “¡A mí me gusta jugar a las cocinitas!” (Santiago); “¡Me 

encantan los coches!” (Ana). A clase elixiu por unanimidade as 

imaxes que mostraban a nenas e nenos desfrutando de todo tipo 

de xoguetes. Con todo, Roberto sinalou que, aínda que podían 

xogar nenas e nenos, “No es apropiado. Que las niñas jueguen con 

coches y los niños con muñecas no es apropiado.” A mestra 

preguntoulle que lle parecía perder de facer cousas que lle 

gustaban só porque alguén non as considerase apropiadas. 

Roberto levou as mans á cabeza e botouse a rir.  

En grupos, o alumnado escolleu fotos que reflectían roles de xénero 

do catálogo dos meses de abril-maio da tenda de xoguetes Don 

Dino e debuxou unha versión da foto na que se deixasen de lado os 

estereotipos de xénero.18  

2º EP O alumnado manifestou un gran interese. Esforzouse na creación 

de xogos e gozou probando os xogos dos outros equipos. 

En canto á presentación de imaxes de xoguetes marcados por 

estereotipos de xénero, os rapaces mostráronse máis igualitarios 

que as rapazas. As seis nenas que compoñen esta clase tenderon 

a asignar xoguetes atendendo ao sexo e foron apoiadas por un 

reducido grupo de nenos. Producíronse numerosos intercambios de 

opinións entre o alumnado, especialmente entre a maioría de 

alumnos que opinaba que xoguetes como ferramentas e cociniñas 

son para nenas e nenos, e as alumnas e os dous ou tres alumnos 

que sostiñan que as ferramentas eran xoguetes “sólo para niños” e 

as cociniñas “sólo para niñas.” 

Por último, do mesmo xeito que a clase de 1º de Educación 

Primaria, seleccionaron imaxes estereotipadas do catálogo de abril-

                                                           
18

 Véxase o apartado de Anexos 2.5.3.1. 
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maio da tenda de xoguetes Don Dino e debuxaron versións 

igualitarias de ditas fotos.19  

 

O postest consta de tres actividades. Todas elas son preguntas de 

resposta pechada para así facilitar a cuantificación dos resultados e, por 

tanto, a valoración de en que medida se produciron cambios na percepción 

dos estereotipos de xénero e se houbo avance na educación en valores de 

igualdade, respecto e recoñecemento da diversidade. En cada unha das 

actividades do postest realízanse recontos de frecuencias e cálculo de 

porcentaxes. 

A primeira parte, titulada Hai lugar para todas as persoas!, xira en torno 

á linguaxe inclusiva. Trátase dunha actividade de resposta única na que o 

alumnado ha de seleccionar a palabra inclusiva das tres ofrecidas. Por 

exemplo, dadas as palabras mulleres, homes e persoas, esta última é a 

inclusiva. Inclúense palabras en castelán e en inglés para comprobar se o 

estudantado asimilou a utilización dunha linguaxe non discriminatoria e 

respectuosa coas diferenzas en ámbalas dúas linguas, tal e como se traballou 

na actividade 3, baixo o título de Falemos claro!, da presente proposta de 

intervención. 

 

                                                           
19

 Véxase o apartado de Anexos 2.5.3.2. 
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Palabra inclusiva  

Palabra non inclusiva  

 

Cadro 29: 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

PALABRAS INCLUSIVAS 

 

NENAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Mujeres / Hombres / 

Personas 

            

2. Boys / Children / Girls             

3. Police officers / Policewomen 

/ Policemen 

            

4. Firewoman / Firefighters / 

Firemen 

            

5. Niñas / Niños / Niñas y niños             

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 30: 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

PALABRAS INCLUSIVAS 

 

NENOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Mujeres / Hombres / 

Personas 

             

2. Boys / Children / Girls              

3. Police officers / Policewomen 

/ Policemen 

             

4. Firewoman / Firefighters / 

Firemen 

             

5. Niñas / Niños / Niñas y niños              

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 31:  

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

PALABRAS INCLUSIVAS 

 

NENAS 

1 2 3 4 5 6 

1. Mujeres / Hombres / Personas       

2. Boys / Children / Girls       

3. Police officers / Policewomen / Policemen       

4. Firewoman / Firefighters / Firemen       

5. Niñas / Niños / Niñas y niños       

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 32: 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

PALABRAS 

INCLUSIVAS 

 

NENOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Mujeres / 

Hombres / 

Personas 

                  

2. Boys / 

Children / Girls 

                  

3. Police 

officers / 

Policewomen / 

Policemen 

                  

4. Firewoman / 

Firefighters / 

Firemen 

                  

5. Niñas / Niños 

/ Niñas y niños 

                  

Fonte: elaboración propia 

 

Os resultados amosan que o alumnado recoñece e identifica o 

vocabulario inclusivo en castelán e, cunha pequena marxe de erro, en inglés. 

Máis de dous terzos destes erros cometéronos nenos e consistiron 

principalmente en masculinizar profesións: policemen en lugar de police 

officers e firemen en lugar de firefighters. 
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Cadro 33:  

 

Fonte: elaboración propia 

 

Cadro 34: 

 

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 35: 

  

Fonte: elaboración propia 

 

A segunda parte do postest, baixo o título de Estamos de acordo?, 

recolle as percepcións do alumnado con respecto aos estereotipos de xénero 

en distintos ámbitos (tarefas domésticas, cores, deportes e xoguetes) 

mediante respostas dicotómicas. Consta de cinco afirmacións sobre 

situacións relacionadas coas actividades coeducativas da proposta de 

intervención nas que ha de expresarse se se está, ou non, de acordo. 



76 

 

 

 Resposta marcada pola igualdade de xénero  

Respuesta condicionada por estereotipos de xénero  

 

Cadro 36: 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

AFIRMACIÓNS 

 

NENAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. As mulleres deben facer as 

tarefas de casa. Os homes non. 

            

2. A tódalas nenas lles gusta a 

cor rosa e a tódolos nenos a 

azul. 

            

3. Homes e mulleres deben 

compartir as tarefas de casa. 

            

4. Os mellores deportistas son 

homes. 

            

5. Non hai xoguetes de nenas nin 

de nenos. Os xoguetes son para 

xogar tódalas persoas.  

            

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 37: 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

AFIRMACIÓNS 

 

NENOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. As mulleres deben facer as 

tarefas de casa. Os homes 

non. 

             

2. A tódalas nenas lles gusta a 

cor rosa e a tódolos nenos a 

azul. 

             

3. Homes e mulleres deben 

compartir as tarefas de casa. 

             

4. Os mellores deportistas son 

homes. 

             

5. Non hai xoguetes de nenas 

nin de nenos. Os xoguetes 

son para xogar tódalas 

persoas.  

              

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 38:  

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

AFIRMACIÓNS 

 

NENAS 

1 2 3 4 5 6 

1. As mulleres deben facer as tarefas de casa. Os homes non.       

2. A tódalas nenas lles gusta a cor rosa e a tódolos nenos a 

azul. 

      

3. Homes e mulleres deben compartir as tarefas de casa.       

4. Os mellores deportistas son homes.       

5. Non hai xoguetes de nenas nin de nenos. Os xoguetes son 

para xogar tódalas persoas.  

      

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 39: 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

AFIRMACIÓNS 

 

NENOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. As mulleres 

deben facer as 

tarefas de casa. 

Os homes non. 

                  

2. A tódalas 

nenas lles 

gusta a cor 

rosa e a tódolos 

nenos a azul. 

                  

3. Homes e 

mulleres deben 

compartir as 

tarefas de casa. 

                  

4. Os mellores 

deportistas son 

homes. 

                  

5. Non hai 

xoguetes de 

nenas nin de 

nenos. Os 

xoguetes son 

para xogar 

tódalas 

persoas.  

                  

Fonte: elaboración propia 
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Os resultados revelan que o alumnado identifica e recoñece 

estereotipos de xénero en diversos ámbitos: tarefas do fogar, cores, deportes 

e xoguetes. Da pequena porcentaxe de respostas sexistas dadas polo 

alumnado, case a metade delas asociaban as cores rosa e azul coa 

identidade de xénero. Tendo en conta a presión comercial que se exerce na 

infancia sobre a roupa e os xoguetes azuis para os nenos e rosas para as 

nenas, resulta comprensible que o alumnado o teña interiorizado. 

Cadro 40: 

 

Fonte: elaboración propia 

 

Cadro 41: 

 

Fonte: elaboración propia 
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A terceira e última parte o postest, titulada Somos iguais!, recolle as 

percepcións do alumnado sobre a igualdade de xénero. Ao alumnado 

preséntanselle dúas imaxes entre as que ha de seleccionar aquela que sexa 

igualitaria: é dicir, a que amose igualdade de trato e oportunidades entre 

mulleres e homes. Inclúense tres pares de imaxes relacionadas coas 

actividades da proposta de actuación educativa, concretamente sobre 

xoguetes, tarefas domésticas e actividades de lecer. 

 

Imaxe igualitaria  

Imaxe sexista  

Cadro 42: 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

IMAXES 

 

NENAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

            

 

            

 

            

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 43: 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

IMAXES 

 

NENOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

             

 

             

 

             

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 44:  

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

IMAXES 

 

NENAS 

1 2 3 4 5 6 

 

      

 

      

 

      

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 45: 

 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

IMAXES 

 

NENOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

                  

 

                  

 

                  

Fonte: elaboración propia 
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Os resultados evidencian que o alumnado identifica e recoñece 

estereotipos de xénero en diversos ámbitos: xoguetes, tarefas do fogar e 

actividades de lecer. Da pequena porcentaxe de respostas sexistas dadas 

polo alumnado, máis da metade delas asociaban actividades de lecer coa 

identidade de xénero. Este dato non resulta estraño tendo en conta, tal e 

como mostraron os resultados do pretest sobre as afeccións de nenas e 

nenos (véxanse os cadros 19, 20, 21 e 22), o interiorizado que ten o 

alumnado a asociación de certas actividades coa identidade de xénero: as 

actividades artísticas percíbense como actividades principalmente femininas, 

mentres que as actividades deportivas percíbense como maioritariamente 

masculinas. 

 

Cadro 46: 

 

Fonte: elaboración propia 
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Cadro 47:  

 

Fonte: elaboración propia 
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CONCLUSIÓNS 

 

Os obxectivos xerais desta proposta de intervención perseguen 

profundar na educación en valores de igualdade, respecto e recoñecemento 

da diversidade ao tempo que se conciencia sobre os estereotipos de xénero e 

o seu impacto no desenvolvemento persoal individual mediante actividades 

coeducativas curriculares que educan en igualdade a nenas e nenos e 

visibilizan referentes de mulleres. As cinco actividades que compoñen dita 

proposta xiran en torno a temas e aspectos da vida diaria do alumnado que 

están marcados pola desigualdade de xénero: deportes, tarefas do fogar, 

linguaxe inclusiva, profesións e xoguetes.  

Os resultados do postest reflicten que se acadaron ditos obxectivos. 

Por unha banda, o alumnado recoñece o vocabulario inclusivo, tal e como  

amosan os resultados da primeira actividade do postest. Por outra banda, os 

resultados das actividades dúas e tres do postest evidencian que as nenas e 

os nenos identifican e recoñecen estereotipos de xénero en diversos ámbitos: 

tarefas do fogar, cores, deportes, xoguetes e actividades de lecer.  

Ao comparar os resultados do postest cos do pretest, pode apreciarse 

o avance na identificación e recoñecemento de estereotipos de xénero, así 

como no seu cuestionamento crítico. Ademais, os datos obtidos mediante 

observación sistemática durante a realización das actividades da proposta de 

intervención coeducativa, que se recollen no apartado de Resultados da 

avaliación do programa, permiten profundar en como tivo lugar dito avance ao 

describir as reaccións do alumnado ante as distintas actividades desta 

proposta de actuación. 

Este traballo sacou á luz os valores androcéntricos que se transmiten 

nun centro educativo cuxo profesorado considera que educa a nenas e a 

nenos por igual e, ao mesmo tempo, a súa capacidade, como axente 

socializador que é, de transmitir valores coeducativos como parte do currículo 

académico. 
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Por unha banda, o feito de que o profesorado ignore que é a 

coeducación fai que asuman que porque rapazas e rapaces interactúan na 

mesma aula xa se acadou a igualdade de xénero. O certo é que perpetúan o 

modelo androcéntrico ao non dirixirse ao alumnado utilizando unha linguaxe 

inclusiva, non ofrecer referentes de mulleres nin dar a oportunidade ao 

alumnado de cuestionar con espírito crítico os estereotipos e roles de xénero, 

o que coarta o desenvolvemento persoal de nenas e nenos, pois crecen 

interiorizando unhas construcións de xénero e expectativas sociais que lles 

limitan e impiden desenvolverse con plenitude. 

Por outra banda, a escola, ademais de axente de socialización, é un 

axente de cambio. Así o demostra a evolución nos resultados do pretest ao 

postest. Con esta proposta de actuación coeducativa, nenas e nenos tiveron 

a oportunidade de traballar en grupo, compartir as súas impresións e 

reflexionar sobre construcións de xénero e expectativas sociais asociadas ao 

mesmo que até o momento daban por sentadas. As actividades da proposta 

permitiron que o alumnado cuestionara con espírito crítico roles de xénero 

que percibía como modelos, ao tempo que desenvolveu valores de igualdade, 

respecto e recoñecemento da diversidade. Ditas actividades traballaron 

contidos curriculares de maneira transversal e cunha visión coeducativa, polo 

que, ao non consistir en actividades illadas, maximizouse o aproveitamento 

do tempo lectivo ao combinar contidos curriculares e valores coeducativos.  

O feito de que rapazas e nenos sexan capaces de recoñecer palabras 

inclusivas e estereotipos de xénero en situacións da súa vida diaria é un 

primeiro paso. O ambiente inmediato do alumnado xoga un papel 

determinante na transmisión da desigualdade de xénero, polo que 

profesorado, familias e medios de comunicación deben empregar unha 

linguaxe inclusiva e transmitir valores, actitudes e comportamentos 

igualitarios na vida diaria. Estes exemplos farán que o alumnado interiorice e 

adopte ditos valores, comportamentos e formas de expresarse. É por iso que 

debe continuar avanzándose no camiño da coeducación para que este 

primeiro paso de recoñecemento e cuestionamento de estereotipos se 

transforme en accións e comportamentos igualitarios que contribúan a lograr 
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unha sociedade mais xusta e igualitaria e lles permitan desenvolverse como 

persoas mais libres.  
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PROPOSTAS DE MELORA 

 

Co fin de mellorar a calidade da presente proposta didáctica, 

reflexiónase sobre ela e propóñense melloras en dous niveis. Por unha 

banda, preséntanse optimizacións da proposta de intervención. Por outra, 

recóllense suxestións para que as actividades coeducativas aquí presentadas 

non se limiten ás aulas, senón que impliquen ao centro escolar e, por ende, a 

toda a comunidade educativa.  

Con respecto ás propostas de mellora deste traballo, conviría, por unha 

banda, incrementar o número de actividades coeducativas e, por outra, 

implicar a tódalas materias dos cursos de 1º e 2º de Educación Primaria. 

Ademais, a eficacia desta proposta didáctica coeducativa aumentaría se se 

crease un grupo de traballo a comezos do curso escolar que facilitase tanto a 

comunicación do profesorado de ditos grupos como a organización de 

actividades coeducativas en cada materia, favorecendo así a transversalidade 

da proposta e evitando posibles repeticións de temáticas. Este grupo de 

traballo podería monitorizar as actitudes do alumnado e ir adaptando as 

actividades ás necesidades reais das distintas clases.  

Para lograr unha práctica coeducativa efectiva, non debe limitarse esta 

a certo número de actividades de aula que se realizan en determinados 

cursos, senón que debe estar coordinada e planificada a nivel de centro 

escolar e debe implicar ao profesorado na súa totalidade, ademais do resto 

da comunidade educativa, como as familias e as organizacións que colaboran 

co centro. 

Un aspecto fundamental é a formación do profesorado. As autoridades 

educativas deben ofertar formación sobre a coeducación, en que consiste e 

como levala a cabo na aula. Desta maneira, evitaríanse situacións como as 

descritas no apartado de Análise do contexto deste traballo, no que, do cadro 

de 6 docentes que imparten clase a 1º e 2º de Educación Primaria, ninguén 

sabía en que consistía a coeducación. Se o profesorado ignora que é a 

coeducación, non pode implantala na aula nin no centro educativo. É por iso 

que o Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller 
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(2005) sinala que as e os profesionais da educación, “para desenvolver a súa 

actividade, precisan dispoñer de coñecementos e instrumentos que lles 

faciliten a integración do enfoque de igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes nas súas intervencións” (p. 9).  
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REFLEXIÓNS FINAIS 

 

Este traballo sacou á luz a desigualdade de xénero asimilada polo 

alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria, coa conseguinte limitación que 

dita asimilación de valores entraña para o seu desenvolvemento persoal, e as 

posibilidades de cambio que ofrece a escola mediante unha proposta de 

intervención na que se traballan contidos curriculares desde unha visión 

coeducativa. 

Tomar conciencia sobre a temperá idade á que nenas e nenos 

comezan a interiorizar os estereotipos de xénero e o impacto que isto ten nas 

súas vidas reforza a necesidade de adoptar unha concepción da coeducación 

máis ampla que inclúa á sociedade no seu conxunto para transformar esta 

realidade. 

Por este motivo, paga a pena pechar este traballo reclamando 

precisamente a articulación de estratexias e proxectos que promovan a 

igualdade de xénero e que, partindo da escola, inclúan a familias e medios de 

comunicación para ir paulatinamente avanzando cara o resto dos sectores da 

sociedade. O obxectivo final resulta ambicioso e non está exento de escollos: 

pasar da igualdade formal, xa conseguida, á igualdade real. Isto implica a 

tódolos sectores sociopolíticos e a cada persoa que os conforma, polo que 

require un esforzo institucional e persoal de cada individuo, se ben a causa o 

merece: acadar unha sociedade mais xusta e respectuosa coas diferenzas 

individuais que a enriquecen.  
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ANEXOS 

1. Avaliación diagnóstica da situación 

 

1. Completa as siguientes profesións coas letras que precises: 

TRABALLAMOS! 

Enfermeir_________. 

Médic_________. 

Mestr_________. 

Modist_________. 

Avogad_________. 

Limpad_________. 

Enxeñeir_________. 

Caixeir_________. 

Perruqueir_________. 

Mecánic_________. 
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2. Esta casa é un desastre! Asigna tarefas aos membros desta familia.  

ESTA CASA É UN DESASTRE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nai: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

Pai: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

Irmá: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

Irmán: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 
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3. Lucía e Daniel están aburridos! Asígnalles afeccións para que o 

pasen bien.  

QUE ABURRIMENTO! 

 

 

 

 

 

 

 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

Afeccións de Lucía 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

Afeccións de Daniel 
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2. Actividades 

2.1 Actividade 1: Aló imos, Olimpíadas! 

2.1.1 Presentación 1 

 

Teresa Perales
22 medallas 
olímpicas:

6 ouros
6 pratas

10 bronces

11 medallas 
campionatos
mundiais:

1 ouro
6 pratas

5 bronces

14 medallas 
campionatos

natación 
paralímpica:

1 ouro
10 pratas
3 bronces
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Teresa Perales

Parapléxica dende os 
19 anos.

Unha das deportistas con máis
medallas na historia dos Xogos

Paralímpicos.

 

 



104 

 

2.1.2 Ficha 

UN, DOUS, TRES… ¡XA! 

O alumnado deste colexio quere formar equipos deportivos. ¿Que deportes lles 

recomendarías? 

Escribe os deportes recomendados debaixo de cada equipo: 

Atletismo Patinaxe artística Tenis Fútbol 

Gimnasia artística Natación Bádminton Iudo 

 

EQUIPO 1 

 

EQUIPO 2 
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2.1.3 Presentación 2 
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Javier Fernández López

Campionatos
do mundo:

2 ouros
2 bronces

Final do 
Grand Prix:

2 pratas
1 bronce

Campionatos
de España:

6 ouros
1 prata

 

Carolina Marín Martín

Campionatos
do mundo:

2 ouros

2 Grand Prix
2 Torneos Super Series Premium

2 Torneos Super Series

Campionatos
europeos:

1 ouro
1 bronce
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Marta Vieira da Silva
- 2 Xogos

Panamericanos
-Campionato

UEFA
- Campionato e 
Copa de Suecia

- Copa 
Libertadores

-Copa de Brasil

5 veces Xogadora Mundial da FIFA
Balóns de Ouro: FIFA / Copa Libertadores / Copa do Mundo

Botas de Ouro: FIFA (1) / Women’s Prof. Soccer (2)
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Isabel Fernández Gutiérrez

Xogos
Olímpicos:

1 ouro
1 bronce

Campionatos
Mundiais:

1 ouro
2 pratas
1 bronce

Campionatos
europeos:
6 ouros
3 pratas

4 bronces

Gervasio Deferr Ángel

Xogos
Olímpicos:

2 ouros
1 prata

Campionatos
Mundiais:
2 pratas

Campionatos
europeos:

1 prata
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Serena Williams

Xogos
Olímpicos:

4 ouros

36 títulos 
Grand Slam

22 títulos 
WTA Tier 1

Actualmente 
N.º 1 do 
mundo
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Mireia Belmonte García

Xogos
Olímpicos:
2 pratas

Campionatos
Mundiais:
7 ouros
4 pratas

2 bronces

Campionatos
europeos:
13 ouros
5 pratas

3 bronces

Ruth Beitia Vila

Campionatos
Mundiais:
2 pratas

3 bronces

Campionatos
europeos:
3 ouros
3 pratas
1 bronce

Ouro:
Xogos

Mediterráneos 
Campionato

Iberoamericano
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2.2 Actividade 2: O soño imposible?  

2.2.1 1º de Educación Primaria 

2.2.1.1 Distribución inicial das tarefas do fogar 

 

2.2.1.2 Distribución final das tarefas do fogar tras ver o vídeo 
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2.2.2 2º de Educación Primaria 

2.2.2.1 Distribución inicial das tarefas do fogar 

 

2.2.2.2 Distribución final das tarefas do fogar tras ver o vídeo 
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2.3 Actividade 3: Falemos claro! 

2.3.1 Tarxetas 

la cantante habla con 

 

el ayudante 

 

una policía ayudó a 

 

un viandante 

 

una deportista firma un 
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autógrafo a un joven 

 

las alumnas y los 

 

alumnos estudian mucho 
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2.3.2 Exemplos de oracións 

2.3.2.1 1º de Educación Primaria:  
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2.3.2.2 2º de Educación Primaria 
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2.4 Actividade 4: É hora de traballar! 

2.4.1 Ficha 

TRABALLAMOS! 

 

Escribe a profesión que vexas na pantalla e as aptitudes necesarias para levala a 

cabo con éxito: 

PROFESIÓN APTITUDES 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  
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2.4.2 Presentación 1 

 

Profesións
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2.4.3 Presentación 2 

 

Professions
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2.5 Actividade 5: Xogamos en equipo! 

2.5.1 Ficha 

INVENTAMOS XOGOS! 

 

Nome do xogo _________________________________________. 

Materiais 

utilizados 

 _______________ 

 _______________ 

Agrupación Individual / Parellas / Equipos de _____ persoas 

Obxectivo  _____________________________________ 

_____________________________________. 

Normas  ______________________________________. 

 ______________________________________. 

 ______________________________________. 

 ______________________________________. 

Debuxo 

explicativo 
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2.5.2 Presentación 

Xoguetes
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2.5.3 Pósters sobre xoguetes non sexistas 

2.5.3.1 1º de Educación Primaria 
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2.5.1.2 2º de Educación Primaria 

 


