DOCUMENTO 1
LOGOS E IMAXES DO GRUPO

DOCUMENTO 2: PUBLICACIÓN EN FACEBOOK DO NOSO MANIFESTO:
DOCUMENTO MANIFESTO FUNDACIONAL DO GRUPO NEOFEM LUIS SEOANE
Por que somos NeoFem LuisSeoane? Neste 25- N, xornada de loita contra a
violencia
de
xénero,
non
está
de
mais
lembralo.
O noso traballo nace da indignación e a impotencia que nos está a causar o
continuo pingar de noticias, de testemuños de mulleres coñecidas e cercanas
que sofren a violencia machista en forma de violacións, vexacións continuas,
violencia psicolóxica, maltrato físico, ameazas, medo e horribles asasinatos de
mulleres e dos seus fillos e fillas. Non aturamos máis estar impasibles. Non
sabemos que facer para deter isto. Queremos iso si, tentalo. Tentar reflexionar
sobre as causas, axudar a previr e a construír novos modelos de relación
respectuosos, intervir activamente na nosa contorna, coa reflexión, co exemplo
e co alento e acompañamento ás vítimas. Tamén coa sanción das condutas que
cremos, non só non axudan a deter este problema, senón que, pola contra,
contribúen
a
alimentalo.
Alén dos avances no empoderamento feminino nas últimas décadas,
atopámonos ante unha sociedade machista que, ademais, semella estar ante un
retroceso en materia de igualdade; onde a resposta aos crimes atroces segue a
ser mironizalos, xustificalos, exculpalos e, sobre todo, interiorizalos como
habituais,
normais,
inevitables,
merecidos,
mesmo.
Impónsenos de maneira "inofensiva" unha sorte de aceptación/resignación aos
roles de segundo plano aos que nos vemos sometidas as mulleres, adoptándoos
como naturais ("unha rapaza debe xogar con bonecas, un rapaz con coches",
"se non aprendes a cociñar, non vai haber quen te case" "pero viches como ía
vestida? Ía buscando o que lle pasou..." "tanto escote o que deixa a vista e falta
de autoestima", “ se non lle fan gracia as miñas bromas sexistas é porque é unha
estreita,… ). Percibímolo, notámolo, pero somos mozas e aínda non nos temos
afeito de todo, non nos temos resignado a que sexa norma. Os nosos pais e
nais, as nosas mestras e mestres dixéronnos moitas veces que somos iguais,
que merecemos o mesmo respecto, a mesma Liberdade, o mesmo futuro, homes
e mulleres. Queremos crer que é así, pero percibimos no noso día a día que non,
que
aínda
non,
que
hai
que
loitalo.
É por esta serie de inxustizas nas que nos vemos atrapados (tanto homes como
mulleres), que creamos esta plataforma de debate e traballo, onde buscamos:
-Rexeitar os roles de xénero no doméstico, no laboral, no político e tamén aquí,
no
educativo.
-Acabar co papel tradicional da muller como subordinada ao home e denunciar
cando se nos impoña (casaremos e teremos fillos se queremos, non porque
debamos).
-Fomentar uns valores de irmandade, de respecto, de non competitividade senón
de colaboración: xuntas e xuntos somos máis fortes e mellores
- Denunciar as desigualdades laborais e salariais que seguimos a padecer as
mulleres. Estudamos igual, obtemos resultados académicos iguais e mellores:
queremos incorporarnos a un mercado laboral onde esa igualdade de
oportunidades
sexa
real.
-Abolir o uso do corpo feminino como mercadoría, como obxecto: o noso corpo

é
noso.
-Rachar cos mitos do amor romántico, rachar coas dependencias emocionais en
termos
de
desigualdade.
-Naturalizar a menstruación (non é motivo de vergoña e escándalo, por que
entón temos que seguir aturando estas reaccións nas aulas?), naturalizar a
sexualidade e o respecto á liberdade de cada un e de cada unha, entre
compañeiros e compañeiras e non permitir que sigamos a cualificar ás persoas
de “mozos ligóns” ou “mozas putas” ante as mesmas conversas, ante os mesmos
comportamentos.
Queremos visibilizar que TEMOS UN PROBLEMA: nós, percibímolo claramente
e cada día: queremos poder saír á rúa como, con, e cando queiramos, sen temer
non regresar. Queremos que comportarnos como nos praza non sexa de
valentes,
senón
a
rutina.
Mobilizámonos no nome de todas as que foron caladas, das que temen falar, e
ata das que nos atacan só por abrir a boca. Mobilizámonos para que as que
veñan
non
teñan
que
facelo,
só
mantelo.
Estamos aquí para dar solución a que ser muller continúe a ser un PROBLEMA.
Axúdanos, pensa e actúa con nós.

Monte Porreiro, Pontevedra 25-11-2017
NeoFem Luís Seoane
Consello da Muller Nova do IES Luís Seoane

DOCUMENTO3: CAPTURA DE PANTALLA DA NOSA PUBLICACIÓN EN FB DO MANIFESTO
DE NEOFEM CON MÁIS DE 2800 VISUALIZACIÓNS

DOCUMENTO 4: CARTEIS EXEMPLO DA CAMPAÑA “Violencia é…”

DOCUMENTO 5: COPIA DA ENTREVISTA REALIZADA AO ALUMNADO DO CENTRO

“RECIBIMOS UNHA EDUCACIÓN QUE FOMENTE A IGUALDADE E O
RESPETO ENTRE HOMES E MULLERES?”
Este cuestionario é anónimo, so precisamos que nos indiques o grupo/curso ao que
pertences e precises se eres home ou muller.
GRUPO: _________________

SEXO: ___________________

1.- Sintes que eres escoitado/a na aula por compañeiros/as e profesorado?
a) sí, interveño cando quero e síntome escoitada/o por compañeiros/as e o
profesorado
b) non, cando falo na aula sinto que non se ten en conta ou non se valora o que
digo

c) non, cando me expreso na aula sinto que as miñas opinións non son ben
recibidas
2.- Sínteste cómodo/a cando falas para toda a clase?
a) sí, cando interveño na clase síntome a gusto participando na clase
b) non, cando interveño na clase sinto que as miñas intervencións son xulgadas
polos/as demáis negativamente
c) non interveño na clase porque me sinto incómodo/a falando en público
3.- Cómo se solucionan maioritariamente os coflitos no Centro:
a) utilizando o diálogo entre os/as afectados/as e coa axuda dos demáis
b) normalmente coa intervención da autoridade do profesorado, orientación ou
da dirección
c) co dominio dunha das partes sobre a outra mediante a imposición dos seus
puntos de vista ou desexos.
4.- Como adoita dirixirse o profesorado á clase:
a) utilizando o masculino como xenérico: “os alumnos que queiran poden
facer o exame mañá”.
b) utilizando masculino e feminino: os alumnos e as alumnas que queiran
poden facer o exame mañá”.
c) utilizando un xenérico inclusivo: “o alumnado que queira pode facer o
exame mañá”.
5.- Dos enunciados anteriores, cal é o que che fai sentir mellor:
a) a opción “a” porque é á que estou afeito.
b) a opción “b” porque sinto que se me inclúe.
c) calquera delas
6.- Cal destas frases utilizarías normalmente?
a) meus pais vanse reunir cos profesores mañá
b) meu pai e miña nai vanse reunir co profesorado mañá
c)miña nai vaise reunir co profesor/a mañá
7.- Le as seguintes calidades e indica a quen crees que se atribúen maioritariamente:
(H (homes), M (mulleres) ou I (indistintamente)
VALENTE

CRUEL

SENSIBLE

PACIENTE

PREPARADO/A

COIDADOR/A

ELEGANTE

HISTÉRICO/A

SOLTERÓN/A

INTELIXENTE

ABUSÓN/A

SUSCEPTIBLE

LÍDER

DÉBIL

CREÍDO/A

XENEROSO/A

BRILLANTE

MACHISTA

ATRACTIVO/A

FEMINISTA

FORTE

VALIOSO/A

XUSTO/A

BONITO/A

COQUETO/A

CELOSO/A

ACOMPLEXADO/A

SEXI

COMPASIVO/A

VIOLENTO/A

8.- Entre as seguintes expresións, sinala aquelas que se utilizan de forma común e
precisa se se utilizan con sentido positivo ou negativo cara á quen se dirixen
Oracións

Positiva (P) ou
Negativa (N)

É O PUTO AMO
É UN FILLO DE PUTA
ESA PELÍCULA É UN “COÑAZO”
ESA PELÍCULA É “A POLLA”
MENUDA NENAZA
MENUDO MARICÓN
MENUDO CABRONAZO
MENUDA ZORRA

9.- Le as seguintes expresións sexistas e subliña aquelas que algunha vez escoitaste
na túa contorna
“As mulleres son as que deben criar aos fillos”
“os nenos estudian menos pero sacan mellores notas porque son máis intelixentes”
“as nenas sacan mellores notas porque se portan mellor”
“os profesores son máis firmes ao poñer as notas mentres as profesoras son máis
blandas porque é máis fácil darlles peniña…”
“as mulleres conducen peor que os homes”
“as mulleres son máis débiles que os homes”
“un home de verdade non chora, nin da abrazos ou bicos de cariño aos amigos ou
amigas”
“se unha parella non é celosa e porque non quere de verdade”
“un home e unha muller non poden ser amigos de verdade”
“Muller tiñas que ser”
10.- Cal cres que é o efecto que causa en nos este tipo de comentarios?

a) negativo, porque a linguaxe tamén inflúe no comportamento das persoas e
canto máis se escoita este tipo de mensaxes, máis se apoia actitudes machistas.
b) positivo, eu penso así
c) ningún, porque non nos deixamos influír polo que escoitamos
11.- Na túa casa quen se ocupa das tarefas domésticas e do coidado de menores ou
maiores?
a) homes e mulleres empregando o mesmo tempo
b) sobre todo mulleres, aínda que tamén participan algo os homes
c) so as mulleres
12.- Quen acude ás reunión da familia en titoría maioritariamente?
a) A nai, aínda que traballe
b) O pai, aínda que traballe
c) Os dous.
13.- Cando un mozo ten varias relacións sentimentais, como é considerado polo
grupo?
a) non o respectan, porque vaise con calquera
b) un rapaz líder no grupo é admirado por todo o mundo
c) non gusta no grupo porque se ve que que non respecta ás parellas
14.- Cando unha moza ten varias relacións sentimentais, cómo é considerada polo
grupo?
a) non a respetan, porque vaise con calquera
b) é unha rapaza líder no grupo e admirada por todo o mundo
c) non gusta no grupo porque se ve que non respeta ás súas parellas.
15.- Nas distintas materias que cursas, recibes información sobre a contribución das
mulleres ás distintas áreas ?
a) Non, nin aparece no libro de texto nin tampouco se nos explica nada aparte.
b) Sí, as referencias que aparecen no libro de texto e algún contidos
específicos que traballamos na clase sobre a contribución das mulleres.
c) So en algunas materias cando o profesor ou profesora engade contidos.
16.- Escribe o nome de tres personaxes históricos masculinos?
1) _____________
2) _____________
3) _____________
17.- Escribe o nome de tres personaxes históricos femininos?
1)______________

2) ________________
3)________________
18.- Escribe o nome de tres homes escritores?
1) _____________
2) _____________
3) _____________
19.- Escribe o nome de tres mulleres escritoras?
1) _____________
2) _____________
3) _____________
20.- Escribe o nome de tres homes que contribuísen ao desenvolvemento científico
ou tecnolóxico.
1) _____________
2) _____________
3) _____________
21.- Escribe o nome de tres mulleres que contribuísen ao desenvolvemento científico
ou tecnolóxico.
1) _____________
2) _____________
3) _____________
22.- Pensas qeu no Centro, no teu contexto de amizades ou familiar, existe algunha
discriminación cara as persoas segundo a súa orientación sexual?
a) Sí, e evidente, a xente segue a “meterse” con aqueles que son homosexuais
ou transexuais por exemplo, con insultos ou con burlas
b) Sí, eu memo/a sigo a “meterme” e a burlarme de aqueles que son
homosexuais ou transexuais ou o parecen.
c) Non, penso que iso era antes pero agora xa calquera persoa é aceptada en
igualdade independentemente da súa condición sexual.
23.- Sería para ti un problema comezar unha relación sentimental e/ou sexual cunha
persoa transexual?
a) Non, sempre que existise afinidade e atracción entre nós, como con calquera
persoa, non ten por que ser un problema.
b) Sí, porque aínda que para min non sería un problema sei que tería
dificultades para que a miña familia ou amizades o entendesen e aceptasen.
c) Sí, tería problemas porque non sería capaz de ter unha relación con alguén
que antes foi para min de outro sexo, non acabo de entender o cambio.

24.- Ser bisexual significa que:
a) Estás a vivir unha etapa de experimentación na que aínda non te definiches
sexualmente entre a homosexualidade e a heterosexualidade
b) é unha opción sexual como outra calquera e non ten por que modificarse
c) Eres unha persoa que o mesmo che da porque tes unha relación viciosa e
enfermiza coa sexualidade.
CONTESTAR SÓ AS MULLERES
A linguaxe inclusiva propón utilizar xenéricos reais como alumnado, en vez de
alumnos, profesorado en vez de profesores ou mocidade en vez de mozos como
maneira de visibilizar na linguaxe, como na vida, a presencia do xénero feminino que
hasta fai moi poucos anos estaba invisibilizado.
Como muller, como te sintes mellor cando se dirixen a ti:
a) cando utilizan o feminino, ainda que eso signifique duplicar as denominacións:
os mozos e as mozas, por exemplo
b) cando se utiliza un xenérico real, como mocidade, que me fai sentir participe en
igualdade: a mocidade, por exemplo
c) co masculino utilizado como xenérico síntome xa aludida
A utilización do masculino como xenérico é unha denominación aprendida á que nos
imos acostumando. Lembras cando comezou a estar para ti “normalizado” o seu uso?
a) Cando era pequena, ao pouco de entrar na escola
b) Non me lembro
c) Non está normalizado para min: nunca me sentín incluída realmente, senon
que cando se utiliza o masculino sinto que os destinatarios da mensaxe
seguen a ser os homes de xeito activo e as mulleres inclúesenos, a maiores,
pero non de xeito igualitario.

Moitas Grazas pola túa colaboración!!!!
NeoFem Luis Seoane

DOCUMENTO 6: PUBLICACIÓN “ CON C DE CONDEA”
Actividade para hoxe: ao fío deste artigo que nos deixa tan cabreadas
como preocupadas imos facer un pequeno exame de tipo text:
PREGUNTA 1: Se en 2016 foi encarcelado un maltradador en Pontevedra
cada 3 días, esto quere dicir que:
a) As mulleres denuncian de mais por maltrato
b) Os xuíces poñen penas de mais por maltrato
c) Sobra violencia de xénero en Pontevedra e temos que utilizar
contra ela toda a sanción das leis e a condea moral dos e das
pontevedreses
PREGUNTA 2: Se no 2016 se incrementou un 50% o número de penas a
maltratadores en Pontevedra:
a) As vítimas denuncian de mais
b) Os xuíces condean de mais
c) Como sigamos así, en 2017 incrementarase aínda máis así que…
Sobra violencia de xénero en Pontevedra e temos que utilizar
contra ela toda a sanción das leis e a concea moral dos e das
pontevedreses.
PREGUNTA 3: En 2016 houbo 168 casos de violencia grave e habitual en
Pontevedra:
a) A culpa é das vítimas por aguántalo e por denunciar pouco
b) A culpa é da prensa, que solo fala disto, ca de festa que hai en
Pontevedra, da de baches, co mal que lle vai ao Pontevedra na
liga,… e todo día a falar de violencia machista….
c) A culpa é dos vecinos e familiares, dos coñecidos, de todos os que
saben que hai unha persoa vítima de maltrato e non o denuncian
PREGUNTA 4: O 100% de condenados por violencia de xénero en
Pontevedra son homes porque
a) As mulleres persiguen aos homes e sempre os denuncian
b) Os xuíces so persiguen aos homes e sempre os condean e a prensa
so publica os seus casos
c) Como sigamos así, non facemos nada: homes e mulleres de
Pontevedra temos que identificar claramente ao maltratador e
condealo e identificar á vítima, e apoiala.

Destes coas respostas???
Pois sí, son todas a letra “C”
“c” de CONDEA ao maltratador
“c” de COMPROMISO COAS VÍTIMAS

DOCUMENTO 7: EXPOSICIÓN NO CENTRO CON MOTIVO DA CELEBRACIÓN DO 8 DE
MARZO:

DOCUMENTO 8: LINK AO NOSO BLOG CON TRABALLOS SOBRE IGUALDADE
https://www.facebook.com/NeoFemLuisSeoane/
https://neofemluisseoane.blogspot.com/2018/02/blog-post.html?spref=fb

DOCUMENTOS 9: CHARLA DA ASOCIACIÓN DE APOIO A MULLERES MALTRATADAS
XTODAS, NA BIBLIOTECA DO NOSO CENTRO.

DOCUMENTO 10 : PUBLICIDADE CAMISETAS E CHAPAS NEOFEM

Queres axudarnos a axudar??? Poñemoscho fácil e inda
máis, poñémosche ben guap@!
♀

♂

O noso grupo comezou cunha idea, tratar de crear
conciencia contra a discriminación e o maltrato por motivo
de xénero e tentar mostrar o noso apoio e a nosa axuda ás
vítimas de violencia de xénero. Entre outras cousas,
gustaríanos contribuir coa nosa axuda directa ás vítimas de
violencia de xénero e por iso imos recadar fondos coa
venda de camisetas e chapas da nosa organización.

Axúdanos a axudar
merca a túa camiseta

ou a túa chapa

por só 10 euros

por 1 euro.

Ponte en contacto con calquera dos membros de NeoFem
ou realiza os teus encargos a través da nosa páxina
https://www.facebook.com/NeoFemLuisSeoane/

