
ANEXO DOCUMENTAL “ERNESTINA OTERO”

- Conmemoración do 25-N de 2019: Dinámica no hall do centro. 





- Colaboración con outros Consellos da Muller Nova: escribir, grabar e coreografiar a 
canción "Cántoche as corenta"





Enlace ao vídeo de ensaios de “Cántoche as 40”

https://fb.watch/9bOAt73oO_/

. – Vídeo da historia de Pepa e Pepe de Carmen Ruíz Repullo. 

https://www.youtube.com/watch?v=wmfKCzCjO0Y

https://www.youtube.com/watch?v=wmfKCzCjO0Y
https://fb.watch/9bOAt73oO_/


-Conmemoración do 25N en pandemia: o alumnado de NeoFem deseña, encarga e 
distribúe mascarillas no noso Centro cos lemas: "Contáxiate de igualdade", "Conta con 
nós" e "Visibles- Invencibles"



 - Celebración do día da muller na Ciencia: exposición do cómic "Científicas" no hall do
Centro 

- Celebración do día de "San Mitos do Amor Romántico": o alumnado de NeoFem e o 
alumnado de Coeducación para o século XXI elaboran a presentación Mitos do amor 
romántico que se exporá no hall do Centro a semana do 14 de febreiro. 



Algunha das diapositivas da presentación :

- _ vídeo do 8M2020: 

https://youtu.be/wl8hRfA6Vec

- Promoción da multidisciplinariedade e a transversalidade na promoción dunhas 
relacións saludables e respectuosas. Proxecto de titoría coa coordinación de Ariela 
Peliquín.

https://youtu.be/wl8hRfA6Vec


Exemplo de dinámica para traballar as emocións e as relación non tóxicas en clase de 
lingua: 

Dinámica sobre a amizade. 
Data de realización: 21 de decembro de 2020. 
Curso e grupo: 1ºC 
Acollida do alumnado da dinámica: Moi boa. 
A dinámica consistía en traballar o libro de lectura El tigre que tenía miedo a las 
gallinas. Os seus protagonistas viven nun centro de menores. Unha historia realista na 
que a amizade axudará a resolver as situacións máis difíciles. O protagonista é Antonio. 
Non sabe o que é a amizade. Cando Pedro chega novo ó centro convértense en grandes 
amigos. O alumnado fixo un resume oral do argumento e lembramos varias das 
situacións vividas no libro polos dous rapaces. Ademáis, fálamos da liberdade e da 
aceptación dos demáis. A continuación, vimos o corto Take me home de Nair 
Archawattana no que unha nena busca unha mascota e engánase polas apariencias. 
Falamos do que procuramos nun amigo ou amiga e contestamos a unhas preguntas 
relacionadas coa curtametraxe: - Como elixes ós teus amigos ou amigas? As respostas 
foron moi variadas e fun anotando as respostas no encerado: pola actitude, pola súa 
personalidade, que sexan eles mesmos, a confianza que me amosan, se tratan ben ós 
demáis, que conten conmigo para todo, que non mintan, que sexan graciosos, que 
estemos ben xuntos, que sexan traballadores, que compartan os bos e malos momentos...
- Por que crees que a nena escolle ó caniche como primeira elección? Con esta pregunta 
falamos das apariencias. No exterior das personas e na necesidade de coñecer os demáis
evitando caer nos estereotipos e falsas apariencias. As respostas da pregunta foron moi 
acertadas: a beleza, a raza, a limpeza, a elegancia, a modernidade... - Por que cambiou 
de opinión ó final? As respostas estaban relacionadas co mal humor do caniche e a falta 
de afecto que amosaba. O feito de que lle gruñise e intentara morder á nena foron 
importantes para ver que non sería unha boa mascota. - Que cualidades crees que son 
máis importantes nun bo amigo ou amiga? Foi a pregunta que máis interese tivo para o 
alumnado. Todos e todas contestaron moitísimas características que apreciaban nos seus
amigos e amigas e o encerado quedou completamente cuberto: gracioso simpático risa 
EMPATÍA honestos amabilidad generosos nomentirosos fieles que sonrían gustos amor
ayuda amigable familiar fortaleza apoyo juego compartir bondad preocupación 
tolerancia humor sinceridad honestidad educado confianza

Elaboración da web de igualdade do instituto, onde se pretende rexistrar e difundir os 
traballos curriculares que se vaian facendo no centro por parte do alumnado nas diversas
materias que se traballan. 

Páxina web de igualdade: 

https://igualdadeluisseoane.com/biblioteca/

https://igualdadeluisseoane.com/biblioteca/

