
SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

ANEXO I: SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NOS PREMIOS ERNESTINA OTERO SESTELO

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE:

CENTRO EDUCATIVO:

CIF:

ENDEREZO: CÓDIGO POSTAL:

PARROQUIA: CONCELLO:

ENDEREZO ELECTRÓNICO: TELÉFONO:

E, na súa representación

NOME E APELIDOS: NIF

EN CALIDADE DE:

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

ENDEREZO: CÓDIGO POSTAL:

PARROQUIA: CONCELLO:

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO:

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE PRESENTA (MARCAR CUN X)

Certificación da autorización para o uso de imaxes de menores participantes

Compromiso de destinar o premio a actividades educativas relacionadas coa igualdade de oportunidades

Certificación bancaria do número de conta

Memoria descritiva

Documentación complementaria

 , de de 2021

SINATURA 

Concelleira de Promoción Económica,Emprego, Turismo, Universidade e Promoción da Igualdade



SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

ANEXO II-MEMORIA DESCRITIVA

CENTRO: CIF:

NOME PROXECTO/ACTIVIDADE: 

TRAXECTORIA  DO  CENTRO (Historia,  entorno  social,  número  de  grupos  e  alumnado,  persoal,  plans  e
proxectos significativos levados a cabo nos últimos anos). Máximo 3000 caracteres.

XUSTIFICACIÓN DA ACTUACIÓN E OBXECTIVOS. Máximo 2000 caracteres.

Concelleira de Promoción Económica,Emprego, Turismo, Universidade e Promoción da Igualdade
2



SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

ACCIÓNS, PROCEDEMENTOS E RECURSOS POSTOS EN PRÁCTICA. Máximo 3000 caracteres. 

METODOLOXÍA EMPREGADA. Máximo 2000 caracteres.
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SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

TEMPORALIZACIÓN DA ACTUACIÓN. Máximo 2000 caracteres.

IMPLICACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA E DO ENTORNO NAS ACTUACIÓNS REALIZADAS. Máximo 2000 
caracteres.
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SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

INDICADORES DE DIFUSIÓN DA EXPERIENCIA (Visibilidade do proxecto, repercusión nos medios de 
comunicación, redes sociais…). Máximo 2000 caracteres.

VALORACIÓN DE LOGROS ACADADOS. Máximo 2000 caracteres.
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SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

PREVISIÓN DE ACTUACIÓNS FUTURAS COMO CONSECUENCIA DO TRABALLO REALIZADO. Máximo 2000 
caracteres.

RELACIÓN DA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE PRESENTA, se a houber

 , de de 2021

SINATURA 
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Responsable CONCELLO DE PONTEVEDRA

Finalidade Atender e xestionar a súa solicitude, escrito ou comunicación ao Concello de Pontevedra

Lexitimación Interese público ou exercicio de poderes públicos

Destinatarios Non están previstas transferencias internacionais de datos

Dereitos Acceso, rectificación, limitación do tratamento, supresión, portabilidade e oposición/revogación e a presentar reclamación ante as autoridades 

de control, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.

Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos en http://sede.pontevedra.gal

De conformidade co establecido na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao
sistema de tratamento titularidade do CONCELLO DE PONTEVEDRA con CIF P3603800H e domicilio social sito en RÚA MICHELENA 30, 36002 Pontevedra, coa
finalidade de atender e xestionar a súa solicitude, escrito ou comunicación ao Concello de Pontevedra. En cumprimento da normativa vixente, o CONCELLO DE
PONTEVEDRA, informa que os datos serán conservados durante o período legalmente establecido. Así mesmo, informámoslle que a lexitimación do tratamento
dos seus datos é en base ao interese público ou no exercicio de poderes públicos.

Coa presente cláusula queda informado de que os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administracións públicas e a todas aquelas
entidades coas que sexa necesaria a comunicación coa finalidade de cumprir coa prestación do servizo anteriormente mencionado.

A súa vez, informamos que pode contactar co Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE PONTEVEDRA, dirixíndose por escrito á dirección de correo
dto.cliente@conversia.es ou ao teléfono 902877192.

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento,
supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como o do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos,
dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico sede@pontevedra.eu. Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente
para presentar a reclamación que considere oportuna.

Información básica sobre Protección de Datos

mailto:sede@pontevedra.eu
mailto:dto.cliente@conversia.es
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	Cuadro de texto 24: CIF: Q-8655623-J
	Cuadro de texto 25: Igualdade desde a transversalidade
	Cuadro de texto 26: O noso centro atópase no barrio de Monte Porreiro, un barrio nacido nos anos 70 e cunha compoñente multicultural e multiétnica. A nosa oferta educativa inclúe non só a ESO e o Bacharelato senón tamén a Formación Profesional de grao Medio e Superior.  Nas nosas aulas contamos a día de hoxe con máis de  860 estudantes e un claustro de máis de  60 profesoras e profesores e 10 membros do persoal non docente. O noso compromiso por unha educación que fomente valores de igualdade de oportunidades e de respecto á diversidade queda sempre refectido no noso PEC, e é un valor potenciado especialmente dende os Departamentos Didácticos e nos programas educativos coordinados e apoiados dende a Direción do noso Centro.  
O obxectivo fundamental de promover unha educación en igualdade e na erradicación de condutas sexistas e discriminatorias por razón de elección sexual e de calquera violencia nas relación interpersonais é unha das nosas filosofías de centro e así se reflicte  na nosa traxectoria con programas como a participación na posta en marcha dunha rede galega de centros cooeducadores, en programas como  “Dona de sí” , “365 de respecto e igualdade”, “Galicons.net” e “Quérote+”. A partir do curso 2014/2015 desenvolveu o proxecto “Obxectivo: Igualdade” impulsado por un grupo de alumnas e alumnos de 4o da ESO e que pretendía cambiar condutas e actitudes machistas e homofóbicas entre o alumnado., programa galardoado co premio nacional GSD Innova. A participación do noso alumando nos Consellos da Muller Nova promovidos polo Concello de Pontevedra foi ademáis continuado e moi activo desde a aparición deste programa.  No curso 2018-19 dentro deste consello formarase o grupo NeoFem Luis Seoane, grupo de promoción da igualdade co obxectivo de formar un grupo de acción educativo que rompa as mesmas fronteiras das aulas e mesmo do propio Centro para promover a igualdade e o respecto entre persoas. A activiade deste grupo polo que xa levan pasado mais de 30 alumnos e alumnas vai ser recoñecida por parte de toda a comunidade educativa como unha marca de Centro e terá ademais a alegría de seren recoñecidos polos premios de igualdade Ernestina Otero nas súas edicións de 2018 e 2019.

	Cuadro de texto 27: Despois de varios anos de traballo desde o grupo de igualdade NeoFem, centrando a nosa labor de promoción de igualdade nunha acción militante e activa, pero reducida á acción como grupo de actividade complementaria, vemos a necesidade de ampliar a difusión dos contidos de igualdade ás aulas, tando desde as titorías e a orientación, como tamén intervindo nos propios currículos das materias específicas, integrando na medida do posible os nosos traballos en torno á igualdade. É por iso que plantexamos proxectos que sembren a semente dun traballo transversal e multidisciplinar que nos permita por un lado traballar contidos inclusivos e por outra, moi importante, dar visibilidade a todos eses traballos que estamos facendo nas aulas e crear un banco de recursos futuro que sirva de referente para toda a comunidade educativa. Buscamos entón comezar a formar equipas docentes que reflexionen sobre a maneira de facer clases desde unha perspectiva coeducativa, ben traballando contidos que ata agora quedaban relegados no currículo, ou ben aplicando metodoloxías e actividades que promovan estes valores de inclusión, prestando especial atención ao traballo das emocións, os afectos e as condutas nas nosas aulas.
Neste plantexamento transversal tamén apreciamos unha necesidade non suficientemente contemplada estes anos, como é a integración nas dinámicas de igualdade de mais grupos que os da ESO e Bacharelato, no que nos estabamos centrando, e pasar a incluir a alumnado de grupos de ciclos, particularmente de FPB e Ciclos Medios, xa que temos detectado a necesidade de traballar a igualdade nunhas aulas onde os conflitos diarios teñen moito que ver coa existencia de condutas e preconcetos tóxicos en canto ás relacións de xénero.
A consecuencia da pandemia covid-19, as accións planificadas para un so curso foron pospostas e realizadas parcialmente en dous, e ampliadas no presente curso.
	Cuadro de texto 28: - Conmemoración do 25-N de 2019: Dinámica no hall do centro. O alumnado do grupo de igualdade NeoFem fai unha performance no hall do centro. Cando o alumnado do centro sae das súas aulas para o recreo atopa espalladas e espallados polo hall @s NeoFem, vestidos de negro e simulando un cadáver. Acompáñados uns cartaces informativos sobre a identidade das vítimas mortais do ano e uns zapatos de mulleres e de nen@s, que quedarán en exposición toda a xornada. 
- Colaboración con outros Consellos da Muller Nova: o alumnado de NeoFem, xunto co alumnado do IES Sánchez Cantón e a colaboración de alumnado do IES Valle Inclán e dos estudos Bonobo, van escribir, grabar e coreografiar a canción "Cántoche as corenta" coa que se fai unha posta en escea de tod@s os asistentes á celebración do 8 de marzo de 2019 organizada polo Concello.
- O alumnado de 1º de FPB de Servizos Comerciais xunto coas súas profesoras Ana e Ariela preparan unha obra de teatro sobre a pirámide de violencia nunha relación tóxica guionizando a historia de Pepa e Pepe de Carmen Ruíz Repullo. Esta obra queda interrompida pola pandemia, pero afortunadamente conservamos parte da grabación dos ensaios en vídeo, e pretendemos retomala en versión curtametraxe no presente curso.

- 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.
- _ O alumnado de NeoFem Luís Seoane elabora unha exposición no hall do Centro onde se quere manifestar qeu tamén en pandemia, pese a non poder estar xunt@s en persoa, sí estamos no sentimento con todas as mulleres que esixen os seus dereitos. Esta acción queda recollida nun vídeo conmemorativo.
- Promoción da multidisciplinariedade e a transversalidade na promoción dunhas relacións saludables e respectuosas: coa coordinación de Ariela Peliquín elaboramos un proxecto de titoría para os diversos niveis da ESO enfocado ao reforzo da autoestima entre alumnas e alumnos e á promoción de relacións respectuosas. Este proxecto continúa no presente curso con especial atención á promoción de novas masculinidades alonxadas de condutas machistas e á promoción da autoestima e o empoderamento das rapazas, lonxe de estereotipos machistas e sexualizados.
- 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.

	Cuadro de texto 29: A participación activa por parte do alumnado, tanto no deseño como  na realización e na difusión das actividades propostas é sempre un dos motores fundamentais do proxecto. Queremos que o alumnado sexa sempre o protagonista das actividades e que a súa motivación no proxecto veña tamén dada pola implicación que teñen nunha metodoloxía de traballo igualitaria na que va asumir en primeira persoa a materialización daquelas ideas e proxectos que eles mesmos propoñen. A autoxestión entre iguais é sen dúbida un dos obxectivos e dos valores fundamentais deste grupo de traballo. A colaboración entre alumnado do grupo de NeoFem no Centro estes dous cursos xunto coa colaboración e/ou comunicación con alumnado de cursos anteriores que xa desde a universidade seguen a colaborar e animar ao grupo é moi positiva para reforzar esa idea de que a igualdade non é unha actividade de aula senón unha actitude na vida.
O grupo de traballo utiliza como plataformas de traballo interno ferramentas como o google drive, as enquisas de google, aplicación como Whatsapp e medios de difusión como Instagram e Facebook. Asimesmo, este curso o grupo de traballo ten un local propio de traballo no Centro que vai ser utilizado como lugar de reunión e preparación de materiais. Debido á pandemia e as súas limitacións as reunións do grupo tiveron que realizarse de xeito non presencial ou de maneira en que o contacto entre eles fora moito menor do desexado. Aínda así, tomando as medidas sanitarias precisas, seguimos traballando xunt@s.
A vontade de desenvolver un proxecto interdisciplinar na aula vai continuar nos próximos cursos afondando tanto na formación como na posta en práctica das diferentes dinámicas de aula dentro do proxecto transversal. As dificultades que nos cursos 2019 e 2020 tivemos e a sobrecarga de traballo que vivimos durante a pandemia, ralentizou o traballo que puidemos poñer en práctica, pero a parte positiva é que hai semente no Centro para continuar os proxectos iniciados e de feito este curso continúan en marcha. Existe equipo dinamizador permanente no Centro e hai relevo, tanto entre alumnado como entre profesorado para afondar neste traballo: a coordinación realízase a través de encontros, reunións e xornadas de formación nas que poñemos en práctica as dinámicas realizadas.

	Cuadro de texto 30: A temporalización destas actividades estiveron totalmente condicionadas pola pandemia que nos vai impoñer a interrupción, retraso ou modificación dalgunha das actividades previstas. Refléxase por tanto aquí mais un calendario a posteriori que unha temporalización previa posto que se axusta mais á realidade.
- Conmemoración do 25-N de 2019: 
- Colaboración con outros Consellos da Muller Nova:  "Cántoche as corenta" Febreiro-Marzo 2020
- Teatro: De Pepas e Pepes. Outubro 2019-Marzo 2020

- Reanudación de actividades na pandemia: o alumnado de NeoFem deseña, encarga e distribúe mascarillas no noso Centro cos lemas: "Contáxiate de igualdade", "Conta con nós" e "Visibles- Invencibles" (Outubro -Novembro 2020)
- Celebración do día da muller na Ciencia: exposición do cómic "Científicas" no hall do Centro (Febreiro 2020)
- 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. (Febreiro 2020)
- _ O alumnado de NeoFem Luís Seoane elabora unha exposición no hall do Centro onde se quere manifestar qeu tamén en pandemia, pese a non poder estar xunt@s en persoa, sí estamos no sentimento con todas as mulleres que esixen os seus dereitos. Esta acción queda recollida nun vídeo conmemorativo. (Marzo 2020) Edición do vídeo (Abril-Maio 2020)
- Promoción da multidisciplinariedade e a transversalidade na promoción dunhas relacións saludables e respectuosas: coa coordinación de Ariela Peliquín elaboramos un proxecto de titoría para os diversos niveis da ESO . Primeiro Trimestre de 2021 e  con previsión de continuar en 2022
- 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. (xaneiro-abril 2021)
	Cuadro de texto 31: Contamos coa implicación directa do alumnado de NeoFem Luís Seoane, alumnado que forma parte de distintos cursos, desde 2º da ESO ata 2ª de Bacharelato, así como tamén a colaboración da alumnado qeu xa non está no centro e segue a colaborar con nós, como Mónica, no deseño gráfico, ou Pablo na edición de vídeo.
A impliación de alumnado de FPB, motivado polas súas profesoras Ana e Ariela dará froito ademáis de nunha estupenda obra de teatro, nunha transformación vital para moitas e moitos deles xa que a obra serve ademáis de para promover unhas relacións afectivas sás, para afianzar a autoestima de todas e todos os participantes que amosaron un enorme compromiso co traballo e fortaleceron os seus vínculos como grupo.
A recepción das actividades por parte de todo o alumnado e profesorado do Centro sempre é moi positiva, o cal en sí mesmo serve de motivación para o traballo do grupo. 
A participación de profesorado de diversas materias na posta en marcha de titorías ou no traballo de contidos curriculares en torno á igualdade deixa cada vez mais peso no propio clima educativo do Centro, que asume a promoción da igualdade como unha marca de identitade.
Nas actividades de difusión en redes contamos co apoio e participación tanto do profesorado como das familias que apoian e difunden as nosas actividades e que nos animan continuamente a continuar con elas. 
	Cuadro de texto 32: O traballo previo á pandemia estaba a ser difundido fora do centro, como sucedeu durante o acto de conmemración do 8 de marzo organizado polo Concello e a posta en escea da canción "Cántoche as corenta" que conseguiu poñer a cantar e bailar a boa parte da praza. 

A repercusión das actividades posteriores van a estar condicionadas tamén pola urxencia da pandemia que limitou esta labor prácticamente á súa difusión no propio Centro e en redes. 
Tanto a través do instagram do grupo de igualdade como da páxina de Facebook conseguimos chegar a mais de 1000 persoas.
	Cuadro de texto 33: Dadas as circunstancias extraordinarias qeu vivimos estes cursos para nós o logro fundamental do programa de actividades realizadas vai ser a continuidade e a implantación das mesmas, xa que, grazas á motivación do alumnado e tamén do profesorado conseguimos seguir facendo actividades e plantexando unha transformación educativa con maior incidencia na igualdade a pesar do difícil que ten sido a todos os niveis. A sobrecarga de traballo do profesorado nestes cursos, as dificultades materiais para levar a cabo actividades con tantísimas restriccións, especialmente coartantes nunha actividade de interacción persoal moi estreita como viña sendo todo o traballo de igualdade feito ata o covid. A pesar diso fomos tamén moi conscientes de que foron cursos durísimos en xeral para o alumnado, que botou mais que ninguén en falta o contacto humano e a calma no seu día a día dentro e fora do Centro. O grupo de igualdade e as actividades realizadas nel, ou simplemente as conversas entre os seus membros servíronos a todas e todos de apoio persoal nestas circunstancias, así que consideramos que aínda que o traballo material que puidemos facer foi menor e condicionado, o principal obxectivo do grupo: fortalecer a autoestima e o empoderamento das nosas rapazas e rapaces e promover unha afectividade mais sana, queda cumprido. Ademais diso, xusto agora, ao recopilar o traballo xa feito que no momento case non houbo tempo de valorar pola emerxencia do momento, sentímonos mais que satisfeitas co conseguido e co comezado (que continua no curso presente)
	Cuadro de texto 34: - Realización dunha versión de curtametraxe en vídeo sobre o guión "De Pepas e Pepes"
- Ampliación do banco de recursos da web do centro
- Preparación de titorías impartidas polo propio alumnado do grupo de igualdade NEoFEm, tanto no noso Centro como en outros institutos
- Ampliación do programa de formación do profesorado en materia de estratexias e dinámicas de traballo de emocións, autoestima e detección de conductas e estereotipos machistas na aula.
- Recoller a demanda do alumnado de continuar traballando educación sexo-afectiva traballando particularmente a prevención de relación tóxicas e o respecto á diversidade sexual a través de talleres de formación realizados durante os recreos e de titorías e actividades específicas.
	Cuadro de texto 35: ANEXO DOCUMENTAL DAS ACTIVIDADES
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