
I CONGRESO DE IGUALDADE 
DO CONSELLO DA MULLER NOVA

6 DE OUTUBRO DE 2018
PAZO DA CULTURA DE PONTEVEDRA



13.30-14.00 h. “Do consentimento ao 
desexo: non aos abusos” 

 Intervención a cargo de Dona 
Mercedes Renda Melón, axente 
de igualdade de oportunidades.

16.00-17.10 h. Relatos a cargo dos centros 
participantes no CMN:

 “O mito do amor romántico”-
IES Sánchez Cantón. 

 “A muller no mundo do traballo”-
IES Frei Martín Sarmiento. 

 “Os estereotipos de xénero da 
música actual”-IES A Xunqueira I. 

 “O sexismo no deporte”-
IES A Xunqueira II.

 “Novos xeitos de ser home ou 
muller”-CIFP A Xunqueira. 

 “Sexismo nos medios de 
comunicación. Lingua e 
publicidade”-IES As Calasancia 

 “Violencia de xénero explícita nos 
estilos musicais.”-IES Luis Seoane. 

 “As mulleres no espazo urbano” 
-IES Torrente Ballester. 

17.10-18.00 h. Obradoiro de 
técnicas de relaxación 

18.00-19.00 h. “Igualdade, dereitos 
e liberdades”

  Maria Xosé Silvar  (Sés). 
Actuación musical.

19.00 h. Clausura do evento

9.45-10.00 h. Recepción das persoas asistentes

10.00-10.15 h. Apertura da xornada e benvida a cargo 
de Dona Carme Fouces Díaz Concelleira 
de Benestar Social e Educación.

10.15-10.45 h. Entrega de premios Ernestina 
Otero Sestelo

10.45-11.30 h. “Experiencias en prol da igualdade 
real entre mulleres e homes”

 Intervención do Comité Lila a cargo de 
Dona Teresa González Piñeiroa, 
licenciada en Filoloxía Galega 
e experta en igualdade 
de oportunidades.

11.30-12.15 h. Presentación  “Proxecto 
de igualdade”

 A cargo de Dona 
Luisa Márquez 
Rodríguez presidenta 
das escolas Unesco e 
Alba Lorenzo García 
estudante de dereito 
que ademais foi membro 
do Proxecto Igualdade 
no I.E.S. Luis Seoane.

12.15-12.45 h. Pausa - café

12.45-13.30 h. “A experiencia de 
coordinar e participar no 
Consello da Muller Nova”

 Intervención a cargo do 
profesorado e alumnado 
membros do CMN.



Se queres participar inscríbete no seguinte enderezo 
electrónico antes do 4 de outubro ás 24:00 horas:

 igualdade@atlanticponte.com

Deberás facilitarnos os seguintes datos: Nome e apelidos, idade, teléfono de 
contacto, enderezo electrónico y Centro no que cursas os teus estudos. 

Para máis información no tlf.: 646 202 931

III Plan de Igualdade entre Mulleres e Homes do Concello de Pontevedra

Alumnado e profesorado dos centros de ensino secundario do Concello de Pontevedra que 
formen parte ou ou estén interesad@s en formar parte do Consello da Muller Nova.

Resto da comunidade educativa interesada.

Organiza:

A quen vai dirixido:

Prazas limitadas


