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1. RESUMO 

Vivimos nunha sociedade patriarcal e androcéntrica onde asimilamos e interiorizamos 

estereotipos sexistas que crean unha discriminación de xénero. Este é un grave problema 

social que necesita dunha intervención a nivel social e educativo.  

A través deste traballo estudaremos diferentes formas de actuar contra esta situación 

centrándonos na intervención coeducativa con contos e historias na etapa infantil. 

Amosaremos actividades que foron deseñadas en relación a diferentes contos e poemas 

coeducativos que se levaron á práctica durante a materia de Prácticum do Grao en Educación 

Infantil de maneira que permitisen reflexionar co alumnado sobre estereotipos e propoñer 

modelos alternativos. 

 

 

ABSTRACT 

We live in a patriarchal society and androcentric where we assimilate and internalize the 

sexist stereotypes that create gender discrimination. This is a serious social problem that 

needs a social intervention and education.  

Through this work we study different ways of acting against this situation by focusing on the 

co-educational intervention with tales and stories in the children stage. Show activities that 

were designed in relation to different coeducational tales and stories put into practice during 

the course of Grade Practicum in Early Childhood Education so that would allow students to 

reflect on stereotypes and propose alternative models. 
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2. INTRODUCIÓN/ XUSTIFICACIÓN 

 

Vivimos nunha sociedade na que aparecen principios androcéntricos e patriarcais, nela 

existen roles diferentes para homes e mulleres e ademais discriminación ao valorar máis os 

roles asignados ao varón.  

A transmisión e perpetuación deses roles faise socialmente. É a sociedade a que transmite 

valores, hábitos, ... para que cada persoa chegue asumir unhas condutas, actitudes,... 

diferenciadas segundo o sexo ao que pertencen. Esa aprendizaxe social faise dende os 

primeiros anos de vida. A verdadeira asignación de xénero adquírese no proceso de 

socialización, o cal se inicia dende o nacemento e continúa ao longo de toda a vida en mans 

de diferentes axentes. 

Os medios de comunicación, os xogos, os libros,... repiten e transmiten estereotipos sexuais. 

A escola, como axente socializador pode ter moita influencia na perpetuación de estereotipos, 

dende as normas que rexen a convivencia na aula ata as expectativas das persoas que educan, 

os materiais e recursos que se usen así como o xeito de organizar a escola poden transmitir ou 

non valores adecuados. 

Se as nenas e os nenos aprenden os seus roles dende pequenas e pequenos e se a escola forma 

parte da transmisión de roles, non cabe dúbida de que se debe intervir dende o centro de 

infantil para axudar a evitar a discriminación de xénero e para fomentar a igualdade entre 

homes e mulleres. Esa intervención tamén está fundamentada na lexislación actual tanto 

educativa como social. 

Moitas son as intervencións posibles, como deixamos entrever nun parágrafo anterior, unha 

delas é a que se relaciona cos materiais. Nas aulas de educación infantil os contos e historias 

son uns materiais moi usados.  

Os contos tradicionais teñen personaxes cunha carga de comportamentos, valores e actitudes 

moi estereotipados e que poden servir para transmitir e manter prexuízos sociais ao ser os 

seus personaxes modelos que nenas e nenos queren imitar, hai que pensar, pois, en 

alternativas a estes contos e/ou tarefas que fagan reflexionar sobre o pouco igualitario do que 

propoñen. 
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3. OBXECTIVOS 

Visto, pois o anterior, decidimos traballar sobre propostas para introducir a igualdade 

entre os sexos na escola infantil. 

O obxectivo principal deste TFG é deseñar tarefas con perspectiva de xénero 

relacionados con contos (en prosa e/ou verso) máis ou menos longos e levar á práctica na 

aula de infantil algunhas delas de xeito que permita reflexionar co alumnado sobre 

estereotipos e propor modelos alternativos, facendo así unha iniciación á sensibilización do 

alumnado máis novo. 

De xeito máis concreto, pretendía: 

- Analizar bibliografía relacionada coa educación para a igualdade entre os sexos e 

seleccionar aquela que puidese ser de utilidade (tanto para o profesorado como para o 

alumnado) á hora de traballar en Educación Infantil. 

- Recoller algunhas propostas e recursos para traballar a igualdade con alumnado de 

educación infantil. 

- Escolmar uns contos ou historias sinxelas (en verso ou en prosa) relacionados coa 

igualdade e deseñar propostas de actividades adecuadas para traballar con eles en EI. 

- Implementar en aula esas propostas, reflexionar sobre os resultados e facer propostas 

de mellora. 

 

4. METODOLOXÍA DE TRABALLO 

Foi necesario tomar como punto de partida un traballo de investigación bibliográfica e de 

posterior selección coa finalidade de analizar, reflexionar e profundar sobre sexo e xénero 

e o fomento da igualdade dende a escola. Cumpría, así mesmo, revisar investigacións e 

usos cotiás sobre o traballo ao redor da igualdade de xénero nas aulas de educación 

infantil. 

Posteriormente tentamos fundamentar esta tarefa na lexislación vixente e nas necesidades 

sobre o traballo en igualdade, que a implantación do currículo de infantil xera nas aulas. 

Por último, a recompilación de recursos, a súa selección, a proposta de tarefas e o deseño 

de actividades posibles, complementaríase coa súa implementación en aula (durante o 
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Prácticum) dalgunhas das deseñadas de cara a tirar conclusións e facer propostas de 

mellora. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN 

O sexo e o xénero 

Para falar dunha educación da igualdade é necesario diferenciar entre  o sexo e o xénero, pois 

moitas veces aparecen mesturadas por motivo da perpetuación do sexismo. 

O sexo fai referencia ás características biolóxicas que veñen determinadas xeneticamente. 

Nacemos sendo nenas ou nenos, con sexo feminino ou masculino, é dicir, con xenitais 

masculinos ou femininos. En cambio o xénero é unha construción sociocultural elaborada 

sobre a pertenza sexual que asigna unha conduta e roles diferenciados a cada un dos sexos. 

Neste senso Añino Vilalva e Sasiain Villanueva (2006) comentan: 

En función del sexo que se nos asigna al nacer -masculino o femenino- se esperará de 

nosotras y nosotros que desempeñemos diferentes papeles (en casa, en el trabajo, en la 

afectividad, en la sexualidad, etc.) y que hagamos distintas cosas en la vida. A estos"papeles" 

les llamamos roles, esto es, las diferentes funciones que se espera de cada persona.(p.19). 

Dende o noso nacemento as persoas que nos rodean están moldeándonos, creando a nosa 

identidade de xénero. Como afirma Abad (1996): 

Dende o nacemento dun bebé as persoas adultas que o rodean cos seus comportamentos 

inflúen e moldean de xeito diferente a nenas e nenos (diferenzas nas cores de roupa, nos 

adornos, no ton de voz coa que se lles fala...), así consciente ou inconscientemente están 

construíndo o xénero, están aportando unha identidade cultural sobre a identidade sexual da 

criatura.  

A partir da condición sexual vaise desenvolvendo unha socialización diferente para os dous 

sexos, limitando a súa liberdade e condicionando os seus gustos e preferencias.Así, o que 

esperemos delas e deles tamén influirá moito nas súas eleccións. 

Añino e Sasiain (2006) afirman: 

Las expectativas juegan un importante papel. Si esperamos de un niño que juegue con 

camiones y le corregimoscuando no lo hace, tanto en casa como en la calle, está 
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aprendiendo lo que es correcto hacer como niño y lo que no. Así, orientándole en sus gustos 

y aficiones podremos influir bastante en que en un futuro sepa de mecánica y de coches. Esto 

no determina, de hecho conocemos chicos a los que no les interesa nada la mecánica y 

chicas a las que les entusiasma, pero no es lo común. Por tanto, los gustos, aficiones, 

aptitudes y actitudes que se van desarrollando tienen mucho más que ver con un aprendizaje 

a lo largo de la vida que con unas habilidades con las que se nace. (p.19). 

A socialización de xénero afecta directamente ó futuro dos nenos e das nenas, nas súas 

eleccións, nos seus gustos e esta créase a través do modelado, da imitación, do afecto, da 

reprodución e das expectativas. 

Ademais estes “papeis” que a sociedade e a cultura transmiten veñen en forma de mandato, 

pois para ser un “bo neno” ou unha “boa nena” debemos actuar dunha determinada maneira, 

senón tamén existen mecanismos de control que nos orientarán a ir por ese camiño a través da 

exclusión, coerción, reproches, castigos, etc., que penalizarán a conduta que non se espera ou 

non se acepta. 

E non só iso, estes roles están xerarquizados, dáselle máis valor á masculinidade que á 

feminidade creando así a discriminación.Dáse trato desigual a un e outro sexo, que afecta ás 

súas oportunidades e dereitos de facto, é dicir hai discriminación (Añino e Sasiain, 2006). 

Modificación desa construción sociocultural de xénero 

Como citamos anteriormente, o xénero é unha construción sociocultural, e polo tanto 

modificable. 

Como xa na educación infantil  se pode observar esta dicotomía de roles hai que pensar en 

intervir coeducativamente o máis temperá posible de cara á sensibilización e fomento da 

igualdade. 

Coeducar é educar a cada unha e a cada un segundo quen é, atendendo a súa diferenza. Ao 

falar de coeducar a referencia son tanto as nenas como os nenos,aínda que de diferente 

modo. […] O horizonte da liberdade, se é tal, non pode estar limitado; polo tanto, coeducar 

para as nenas non pode significar tomar como referente válido o que xa tiñan os nenos. E 

para os nenos significa repensar o que xa tiñan asignado. […] Coeducar é educar fóra do 

modelo dominante.[…] Tanto as mulleres como os homes debemos pensar de novo, desde 
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outrosreferentes, que significa ser unha muller, ser un home, no contexto histórico no que 

vivimos (Blanco García, 2007). 

O primeiro paso para traballar a igualdade entre sexos na escola é valorar en que medida está 

presente o sexismo nela e como incide no alumnado dificultando o seu desenvolvemento 

integral.  

É despois cando se tomará a decisión de como traballar o currículo dende un punto de vista 

non discriminatorio e coeducativo. Sen dúbida ese traballo non debe ser illado, debe ser un 

traballo consensuado con toda a comunidade educativa e reflectido no proxecto educativo e 

dende aí chegar á programación da aula e a cada tarefa concreta. 

6. POR QUE É NECESARIO FACER UN ENFOQUE DE XÉNERO  

- Porque xa na educación infantil o alumnado actúa con dicotomía de roles segundo o sexo. 

- Porque a escola debe dar resposta á demanda social actual de que tanto mulleres como 

homes desenvolvan habilidades, capacidades e valores que lles permitan o seu pleno 

desenvolvemento persoal e social independentemente do seu sexo. 

- Porque a lexislación actual así o indica: 

Así na  LOE observamos: 

Principios: 

 

-A educación para a prevención de 

conflitos e para a súa resolución 

pacífica, así como a non-violencia en 

todos os ámbitos da vida persoal, 

familiar e social. 

-O desenvolvemento da igualdade de 

dereitos e oportunidades e o fomento da 

igualdade efectiva entre homes e 

mulleres. 

 

Fins: 

 

-A educación no respecto dos dereitos e 

liberdades fundamentais, na igualdade de 

dereitos e oportunidades entre homes e 
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mulleres e na igualdade de trato e non 

discriminación das persoas con 

discapacidade 

 

No Currículo de E. Infantil  (Decreto 330/2009, do 4 de xuño) podemos ler: 

Ao establecer o currículo de educación infantil preténdese garantirlle unha educación común 

ao conxunto da poboación e asegurar unha educación non discriminatoria que considere as 

posibilidades de desenvolvemento do alumnado, sexan as que foren as súas condicións 

persoais e sociais -capacidade, sexo, raza, lingua, orixe sociocultural, crenzas e ideoloxía-, 

mediante o exercicio de actuacións positivas ante a diversidade do alumnado. 

 

Artigo 3º.-Fins. 

3. Potenciarase a transmisión daqueles valores que favorezan a liberdade persoal, a 

responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, o respecto, a 

xustiza, a prevención de conflitos e a súa resolución pacífica, a non-violencia en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como o desenvolvemento da igualdade de 

dereitos e oportunidades e o fomento da igualdade entre homes e mulleres. 

No currículo do primeiro ciclo menciónanse contidos e obxectivos relacionados coa 

igualdade, mais centrarémonos no do segundo ciclo  

 

Na área coñecemento de si e autonomía persoal especifica que: 

-A presenza de trazos persoais diferentes -por razón de sexo, orixe social ou cultural, 

características físicas- será utilizada polo profesorado para atender a diversidade, de 

maneira que se propicie un ambiente de relacións presidido polo respecto e a 

aceptación das diferenzas. 

Así, un dos obxectivos desta área será: 

-Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: idade, 

sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas... 

Un dos contidos: 

-Desenvolvemento da identidade sexual e aceptación do corpo sexuado feminino e 
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masculino. Mantemento dunha actitude crítica ante os estereotipos ofertados a través 

da publicidade e outros medios de comunicación social. 

 

Na área coñecemento do contorno en relación ós contidos especifica: 

-Achegamento ás funcións que cumpren diversas persoas, organizacións e 

institucións para cubrir necesidades e achegar servizos presentes na súa 

comunidade, evitando estereotipos sexistas.     

 

 

 

Se nos apartamos das leis educativas, atopamos que  diversas leis recollen a igualdade, así, 

por exemplo, 

 

 

Datos globais que reflicten a discriminación de xénero 

Moitos datos lévannos á necesidade de traballar dende un enfoque de xénero na educación. 

Hai datos globais e aspectos que coñecemos sobre a escola e como transmite os estereotipos 

de xénero.  

A continuación indicaremos algúns a modo de exemplo: 
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Os datos máis alarmantes e dramáticos a causa da discriminación de xénero son o número 

vítimas mortais que é arrepiante. O informe do ano 2013 do Ministerio de Sanidade, Servizos 

Sociais e Igualdade desvelou 54 mortes a causa da violencia de xénero.  

1.052 mulleres manifestaron ser vítimas de maltrato físico, 568 manifestaron ter sufrido 

maltrato sexual, 1.043 maltrato social, 18.317 mulleres eran vítimas de maltrato económico e 

41.322 eran vítimas de maltrato verbal ou emocional.(Ministerio de Sanidade, febreiro 2012). 

En promedio e para o conxunto de  España un 52 por 100 da diferenza salarial media entre 

homes e mulleres non pode atribuírse ás diferentes características deles e delas, senón que, 

pola contra é atribuíble á diferente remuneración que o mercado outorga ás mesmas 

características de homes e mulleres, é dicir, á discriminación. Para o conxunto de España se 

se eliminase a discriminación, o salario medio das mulleres veríase incrementado nun 15%. 

Por comunidades autónomas, unha análise comparativa arroxa os datos seguintes (Gema de 

Cabo Serrano, Mª José Garzón, 2007): 

As mulleres traballadoras mellor  tratadas con relación aos homes en termos salariais son as 

estremeñas (7% de diferenza salarial), as canarias (11%), as andaluzas (13%), as murcianas 

(14%) e as castelá-manchegas (14%), mentres que as que peor trato  relativo 

reciben con respecto aos homes son as castelá-leonesas (26%), as aragonesas (26%), as 

catalanas (26%) e as madrileñas (24%) . 

 

Algúns datos máis que indican discriminación poden observarse nos seguintes parágrafos: 

Mª Jesús Izquierdo (2007), profesora de Socioloxía e adxunta á vicerreitora de Relacións 

Institucionais para a Dirección do Observatorio de Igualdade da UAB, indicou que é 

paradoxal que, inda que as mulleres dedican máis tempo á investigación que os homes - 

segundo estatísticas do persoal académico da UAB, onde as mulleres que participan en 

proxectos de investigación supoñen 40,7% do total respecto a un 37,2% de homes-, os 

resultados das súas investigacións son menos visibles que os obtidos polos homes, en termos 

económicos e de prestixio. 

A discriminación segue patente na elección de estudos e profesión. A este respecto podemos 

ler que el acceso de las mujeres a los estudios de ingeniera continúa marcado por el género 

de tal manera que, después de un periodo de alza comprendido entre las décadas finales de 

los 80 y el año 2000, los porcentajes de mujeres se han estancado o disminuido y en conjunto 

no superan el 30%, con  la excepción de ingeniería química y tecnologías alimentarias, 
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tendencia que reviste alcance mundial. (Álvarez-Lires, M. et alii, 2013). As mulleres 

representan unha clara minoría na matrícula das titulacións relacionadas co sector Naval 

(20%), as Obras e Construcións (34%), a Informática (22%) e a Enxeñaría Industrial (26%). 

A súa representación é maior, sen embargo, nas Enxeñarías Agroalimentarias (48%) e na 

Enxeñaría Química (60%) (Álvarez Lires et alii,2010). 

No reparto das tarefas domésticas, os datos seguen falando de desigualdade, pois, as mulleres 

ocupan un 32% máis que os homes do traballo doméstico (Ángeles Durán, 2010). 

 

O xénero e a escola 

O alumnado na escola recibe modelos reais -as persoas coas que se relaciona-, intermediarios 

- xoguetes, vestiario,...-  e simbólicos - personaxes de contos, de vídeos, anuncios,...- (Ortiz 

Castillo, 2008). 

O sistema de valores dominante transmítese principalmente a través do currículo oculto. 

Dunha maneira moi sutil, enviamos mensaxes discriminatorias que van creando valores, 

crenzas, ideas, expectativas, etc., coas que as criaturas van formando a súa personalidade e 

identidade (Abad e Aguilar, 1996; Reinosoe Hernández, 2011; Moreno, 2000). 

Na escola podemos atopar múltiples formas de transmisión de estereotipos sexistas: 

 Uso sexista da linguaxe. Na linguaxe podemos analizar moitos aspectos que 

discriminan á muller: 

- Utilízase a variante masculina para incluír ós dous sexos, seguindo así un modelo 

androcéntrico que exclúe á muller. 

- Hai palabras que teñen connotacións negativas só en feminino: lagarta, solteirona, 

gobernanta, muller pública, verduleira... 

- O ton co que nos diriximos ás nenas é máis doce e cariñoso: bonitiña! pobriña! e 

para ós nenos é máis brusco: machote! campión! 

- Empregar a forma masculina en oficios e cargos cando nos referimos a mulleres, 

pudendo usar a feminina: a médico, a arquitecto, a primeira ministro... 

- Especificar a relación de parella para referirnos ou dirixirnos ás mulleres: moza de, 

muller de, viúva de, señorita, señora... 
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 Cargos no centro de maior poder para homes que para mulleres: director, xefe de 

departamento... 

 Invisibilización da muller no sistema educativo. 

 Encargarlle tarefas ós nenos que impliquen forza física e ás nenas de limpeza, orde, 

coidado doutras persoas... 

 Dar por feito que existen profesións masculinas e femininas: camioneiro, albanel, 

fontaneiro, arquitecto, ama de casa, coidadora, enfermeira, limpadora, etc. 

 Diferentes expectativas que pode ter o profesorado para as nenas que para os nenos: 

crer que os nenos están máis interesados e mellor dotados  para o ámbito científico, 

matemático e técnico e as nenas para o das letras e servizos. 

 Mensaxes que saen moitas veces sen pensar: “ás nenas non se lles pega”, “os nenos 

non choran”, “non está ben nas nenas dicir palabras malsoantes”... 

 Formas de relación social diferenciada entre homes e mulleres. Ás mulleres dánselle 

bicos e ós homes dáselle a man. 

 Modelado nas posturas das nenas: “as nenas non se sentan así, coas pernas abertas”, 

“ten coidado coa saia que se che ve todo”... 

 Maior importancia do aspecto físico das nenas.   

 Diferenciación das cores. Os mandís das nenas son rosas e os dos nenos de calquera 

outra cor que non sexa rosa. 

 Distintos xoguetes e xogos. 

A transmisión destes estereotipos tamén se realiza a través do currículo explícito (Abad e 

Aguilar, 1996): 

- Nos libros (Blanco, 2000) e nas fichas aparecen maiores imaxes de nenos que de 

nenas. As imaxes dos nenos mostran actitudes máis activas e máis vinculadas á 

forza, ó dominio, ó espazo exterior, ás destrezas, ó intelecto... E pola contra as das 

nenas mostran actitudes de debilidade, medo, pasivas e relacionadas coa beleza, 

co traballo doméstico... 
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- Os contos tradicionais (Ros García, 2013) reflicten esta dicotomía de xénero 

dunha maneira moi significativa. Neste cadro analízase esa dualidade dos 

personaxes masculinos e femininos: 

 

 

PERSONAXES MASCULINOS 

 

PERSONAXES FEMININOS 

Aparecen como personaxes diversos: 

cabaleiros, nomos, xigantes, magos, 

ananos, trasnos, etc. 

Dualidade de personaxes: fadas ou 

princesas e bruxas 

A beleza non ten importancia, non se lles 

valora por iso 

A beleza é un dos aspectos máis valorados. 

Os personaxes feos son bruxas ou 

malvadas, os fermosos bondadosas 

Non expresan os seus sentimentos, son 

racionais e equilibrados emocionalmente 

Son sentimentais, afectivas, sensibles e 

inestables emocinalmente 

Son valentes, agresivos, seguros de si 

mesmos, dominantes, intelixentes, etc. 

Son medosas, tímidas, pasivas, confiadas, 

inseguras, inxenuas, dependentes, etc. 

Ocupan posicións importantes na 

sociedade e teñen liberdade de movemento 

As fadas ou princesas ocupan unha esfera 

privada e as bruxas de imprevisto 

viaxando na vasoira 

Utilizan obxectos como escudos, espadas, 

naves, cabalos, pistolas, diñeiro, naves, 

etc. 

Utilizan obxectos como espellos, variñas 

máxicas, peites, veleno, coroas, xoias, 

agullas e fíos, etc 

Sempre soluciona o problema e salva á 

princesa, normalmente a través da 

violencia 

Non soluciona os problemas por si mesma, 

depende do personaxe masculino para ser 

salvada. Son vítimas das circunstancias 
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Con todos os datos vistos e co que sabemos sobre como se transmiten os estereotipos de 

xénero, sabemos que se necesitan, pois, accións positivas na educación (Huyer, 2004, 

Álvarez-Lires, M. et alii, 2013). 

 

7. PROPOSTAS PARA MELLORAR ESTA SITUACIÓN 

Estes son algúns dos aspectos escolares que temos que traballar para diminuír a 

desigualdade de xénero presente na educación tradicional sexista (Abad Abad, Abraira 

Sobrado, Arias Correa, Vilariño Vilariño, 2006): 

 A linguaxe: será a nosa tarefa propoñer expresións que abrangan mulleres e homes. 

Haberá tamén que analizar refráns e chistes sexistas. 

 Xogos e xoguetes: usalos sen ter en conta o sexo. 

 O uso dos espazos do centro: intervir nos espazos de xogo, nos recantos, na 

organización da aula, lembrar que hai situacións formais e regradas e informais, 

ambas son fonte de modelaxe para o alumnado. 

 O uso indebido do corpo da muller: Como obxecto na publicidade, na TV, no cine, 

nas cancións,... Analizar criticamente a utilización do corpo da muller. Facer 

propostas de análise de imaxes. Denunciar calquera tipo de violencia na publicidade e 

nos medios combatendo a degradación da imaxe feminina. 

 A expresión dos sentimentos: desde un punto de vista coeducativo podemos traballar 

esquemas emocionais dirixidos a nenas e nenos: expresividade dos sentimentos, 

observación das emocións doutras persoas, control de manexo de impulsos, da ira, .... 

Potenciar a valoración e o logro da independencia afectiva, a expresión do NON, 

habilidades de toma de decisións e de busca e petición de axuda… 

 A división sexual do traballo: a valorización do traballo doméstico é algo que haberá 

que potenciar dende as aulas. 

 As expectativas profesionais: fomentar por igual expectativas profesionais para nenas 

e nenos. Reflexionar sobre os materiais e recursos que a escola presenta ao alumnado. 

Explicar roles, propor alternativas a roles estereotipados. 

 Os proxectos de vida: analizar o uso do tempo de lecer de mulleres e homes. 

 Traballar coas familias facendo suxestións, comentarios,... Achegar ideas sobre xogos 

e xoguetes, recomendar libros de contos, aconsellar actuacións dende a casa... 
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En resumo, deberemos procurar o uso dunha linguaxe non sexista e que inclúa a nenas e a nenos, 

promover xogos non estereotipados, eliminando agrupacións en función do sexo e promovendo a 

utilización común dos espazos, promover o uso de recantos diversificados nos que se fomente que 

nenos e nenas utilicen de maneira indiscriminada recursos (xoguetes, disfraces, xogos, etc.) que lles 

proporcionen diversas experiencias, colaborar coas familias proporcionándolles pautas e criterios 

para que na casa sexan coherentes e eliminen no posible a utilización de estereotipos sexistas, 

organizar a participación de nenas e nenos nas tarefas de clase de forma igualitaria, na limpeza, orde, 

coidado e mantemento dos espazos e do material, promover actitudes de coidado de si mesmas e 

mesmos, expresión de sentimentos, etc., sen facer diferenzas entre as nenas e os nenos, facer un trato 

igualitario a nenos e nenas cunhas expectativas similares, revisar os materiais didácticos 

asegurándose de que non transmitan estereotipos sexistas, realizar actividades nas que se visualice a 

muller ó longo da Historia e tamén no presente, utilizar historias e contos non sexistas que contribúan 

a construír unha visión nova e máis acorde coa igualdade de xénero. 

 

 

Estes aspectos poden ser traballados con múltiples recursos e actividades nas aulas: 
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Con cada recurso poden desenvolverse tarefas e actividades variadas: 

TAREFAS 

Debates, comentarios e reflexións (en gran grupo, en pequeno 

grupo, en equipos cooperativos) 

Verbalización de sentimentos  

Lecturas e escrituras 

Dramatizacións 

Debuxo e outras representacións plásticas 

Esquematizacións  

Resolución de casos sinxelos: valoración, interpretación, 

elaboración de hipóteses, proposta de alternativas, 

conclusións,… 

Análise de imaxes, situación, historias 

Elaboración individual e/ou colectiva de álbum, cartaces, 

slogans,… 

Ordenación, categorización, comparación, cuantificación,… 

Escoita atenta 

… 
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8. POR QUE TRABALLAR CON CONTOS 

Un dos recursos sinalados no epígrafe anterior son os contos e historias (en formato prosa ou 

verso)  e son precisamente estes os elixidos para levar á aula de infantil durante o meu 

período de prácticas. Por que eliximos os contos?  

Os contos son en si mesmos educativos, un instrumento que permite a nenas e a nenos 

construír a súa comprensión do mundo (Ros García, 2013). 

O conto é unha ferramenta indispensable e unha das máis utilizadas na socialización da etapa 

infantil. A través dos contos e das historias transmítense crenzas, valores, roles, expectativas, 

etc. Os contos contribúen a crear unha imaxe da sociedade, ofrecen pautas de actuación 

orientando ó comportamento e axudan a resolver conflitos mostrando alternativas 

(Ayuntamiento de Collado Villalba, 2012). Ademais axúdalle a saciar a necesidade de 

comunicarse e expresarse, intercambiar pensamentos e vivencias, imaxinar, crear ou 

relacionarse (Jiménez Hornero, 2011). 

A literatura infantil forma parte na interiorización do coñecemento e conciencia a nivel 

cognitivo, moral e afectivo e a mediación das persoas adultas, á hora de ler os contos, fai que 

esta aprendizaxe se acelere máis que se o fixesen a nivel individual (Ros García, 2013). 

Como di Ortiz Castillo (2008) o alumnado na escola recibe modelos simbólicos procedentes 

dos  personaxes de contos, de vídeos, anuncios,... Polo tanto o conto pode ser unha 

ferramenta adecuada para proporcionar ao alumnado modelos apropiados. 

O conto ten a calidade de transmitir ensinanzas de distintas índoles. Segundo Bettelheim, 

unha historia debe captar a atención das nenas e dos nenos, alimentar a súa curiosidade e 

estimular a súa imaxinación, axudarlle a desenvolver o seu intelecto e clarificar as súas 

emocións (Bettelheim, 2006). 

 Os contos acostuman a presentar de xeito breve e conciso un problema existencial. Os 

problemas aparecen simplificados e postos nun contexto imaxinario, o cal lle permite a nenos 

e nenas achegarse a estes problemas dun xeito inconsciente, e polo tanto máis amigable. No 

conto, o significado que se pretende transmitir permanece oculto detrás de símbolos de 

aparencia superficial simple, polo que nenos e nenas, sen decatarse, deciden a quen se queren 

parecer na historia, identifícanse e proxéctanse na narración de xeito inconsciente. Permiten 

presentar situacións  e facer que participe activamente na narrativa, extraendo as súas propias 



18 

 

conclusións e, deste xeito,a historia deixa a súa pegada impresa na memoria dun xeito máis 

intenso, non como unha imposición allea, senón como unha reflexión lóxica e autónoma. 

Cada conto ou cada historia fan vivir unha nova experiencia, identifícanse cos personaxes e 

mentres dura a lectura son protagonistas da historia, enfróntanse ós seus medos, toman 

decisións, senten alegría, tristeza,... Cada personaxe configúrase como un modela a imitar 

(Ros García, 2013). 

A literatura infantil ademais de achegar ás criaturas ó desenvolvemento da linguaxe tamén o 

fai da representación artística. Na etapa infantil a percepción do mundo é visual, a 

comprensión das mensaxes son primeiro icónicas e posteriormente lingüísticas, por iso as 

imaxes van ser as primeiras fontes de información coa que irán configurando o mundo que 

lles rodea.  As ilustracións por unha banda axudan a ter unha comprensión máis completa da 

obra e por outra motivan e estimulan considerándose un obxecto artístico creado para educar 

o “padal artístico” (Ros, 2013). As investigacións mostran que as criaturas séntense 

completamente atraídas polos libros debido ás súas imaxes, pois son extremadamente 

sensibles ás formas e ás cores. (Peña Muñoz, 1995). 

Como os contos e historias teñen un gran poder de atracción nas nenas e nos nenos,  

aproveitaremos este interese e motivación para a intervención coeducativa e fomento da 

igualdade na escola. 

 

9. DESENVOLVEMENTO DA EXPERIENCIA NA AULA DE E. INFANTIL 

As actividades que deseñamos desenvolvéronse nunha aula de educación infantil. Comento 

brevemente algúns dos datos e a continuación recollo as actividades: 

9.1  Contextualización 

 O centro 

O centro onde levei á práctica os recursos deseñados para traballar ao redor da igualdade de 

xénero é o centro onde realicei o Prácticum, o CRA Mestre Manuel Garcés do concello de 

Tomiño. 

O CRA está formado na actualidade por 12 antigas escolas unitarias espalladas por todo o 

concello, cun total de 14 aulas de Educación infantil, e unha sede administrativa. Comezou a 
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funcionar como Rural Agrupado en setembro de 1999, con 17 unidades de E.I. e 1º ciclo de 

primaria. As unidades de primaria foron desaparecendo ata pasar ser un CRA de E.I. 

A sede administrativa está situada no centro do Concello de Tomiño, anexa ás aulas  do 

Seixo, sendo dende este ano tres grupos heteroxéneos formados por nenos e nenas de 3, 4 e 5 

anos en cada grupo. 

O alumnado procede das parroquias de Amorín, Aurora, Barro, Carregal, Estás, Figueiró, 

Forcadela, Piñeiro, Seixo, Taborda, Vilachán e Vilameán. Este alumnado cursa o segundo 

ciclo de Educación Infantil. A Educación Primaria realízana ordinariamente no CEP Pedro 

Caselles , e nos CEIP de Sobrada, Santa María de Tebra e Goián.  

Dentro das familias os avós e as avoas desenvolven un rol moi importante na educación do 

alumnado aínda que maioritariamente non convivan na mesma vivenda, están moi vinculados 

á vida familiar das súas e dos seus descendentes. As nais e pais son maioritariamente parellas 

novas con estudos primarios. Moitas das nais comparten o coidado da casa, dos fillos e fillas 

e o traballo fóra da casa, cubrindo un amplo abano de profesións. 

En relación co tempo de lecer unha maioría van de cando en vez a algunha actividade 

cultural, pero non é habitual que acudan a actividades como cine, exposicións, teatro,... A 

afección á lectura e ó acceso a información escrita son carencias das familias e do contexto 

social. Aínda que existen Centros culturais en moitas das parroquias a frecuencia das súas 

actividades é escasa, puntual, coincidindo con conmemoracións, e os nenos e as nenas 

raramente acoden a actividades culturais fóra da localidade. 

A lingua máis empregada polas familias, cando falan entre si, é o galego. Entre pais, nais e 

fillas e fillos, a lingua máis falada é tamén o galego. Os nenos e as nenas, entre si falan 

indistintamente as dúas linguas oficiais, castelán e galego. 

 

 O alumnado 

O alumnado é un grupo moi diverso principalmente a nivel de desenvolvemento pois a súa 

idade vai dende os tres ós cinco anos. Está formado por once criaturas, sete nenas e catro 

nenos. Cinco de tres anos, un de catro anos e catro de cinco anos. Só tres xa estaban o curso 

pasado nesta aula, o resto viñeron á escola por primeira vez ou estiveron en outras aulas. Un 

neno de tres anos ten necesidades educativas especiais. 
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9.2. Recursos empregados e actividades na aula 

-Os recursos materiais que se utilizaron foron contos e poemas (en formato impreso e 

dixital): 

 “O libro dos porcos” de AnthonyBrowne. 

 “Rosa Caramelo” de Adela Turín e Nela Bosnia. 

 “La cenicienta que no quería comer perdices” de Nunila López Salamero e 

MiriamCameros Sierra. 

 “¿Hai algo más aburrido que ser una princesa rosa?” de R. Díaz Reguera  

 Varios poemas de Carmen Gil : “El lobo Raúl”, “El fantasma Antón”, “La 

dragona Sixta”, “La vampira Inés”, “La princesa Ramona” e “Coco Roco”. 

Utilizamos para o desenvolvemento das actividades: a lousa dixital, o 

ordenador, o encerado, folios, cartolinas, cola, cores, fotocopias, revistas, 

zapatos de taco e disfraces. 

 

 

- Contos para traballar a igualdade na aula co alumnado de E.I. 

Deseñamos varias actividades con cada un dos recursos anteriores: actividades previas 

á lectura, durante a lectura e posteriores á lectura, actividades que servisen para que o 

alumnado coñecese unha situación ou problema, reflexionase sobre el e buscase 

alternativas ou exemplos.  

Cada recurso temporalizouse para un traballo de tres espazos temporais considerados 

estes de xeito amplo (unha sesión con actividades previas, outra con actividades de 

lectura e outra con actividades posteriores á lectura), así e máis concretamente: “O 

libro dos porcos” unha semana, “Rosa Caramelo” oito días, “la princesa que no quería 

comer perdices” con “¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?” unha 

semana e os poemas de Carmen Gil dúas semanas. 

Sucintamente reflectimos cada unha das intervencións (en cursiva aparecerán 

resultados da implementación da tarefa, comentarios do alumnado, reflexións e 

conclusións de aula): 

 

 

1.O libro dos porcos. Anthony Browne 
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Obxectivos principais: 

Facer valorar as tarefas domésticas 

Facer consciente ao alumando da necesidade de compartir as tarefas domésticas 

 

Actividades previas á lectura  

- Co fin de recoller as ideas previas dramatizamos o momento de facer a 

comida, poñer a mesa e recoller. As nenas e os nenos colocáronse en grupos, 

en cada grupo había nai, pai, fillo e filla. Tentamos coñecer as experiencias 

que teñen sobre quen realiza as tarefas da casa.  Anotamos quen fixo que 

cousa e decatámonos de que os roles desenvolvidos estaban bastante 

estereotipados:  

O pai bebía cervexa e falaba cun ton de voz autoritario. A filla pequena 

observaba.  

A nai alimentaba ó bebé e faláballe con voz doce: “meniño, a que está moi 

rico?” 

- A continuación fixemos un pequeno debate no que falamos dos oficios e de 

quen realizaba as tarefas domésticas, que pasaría se ninguén as realizase, que 

tarefas eran máis importantes (as domésticas ou as de fóra de casa e de quen 

gañaba diñeiro co seu traballo). 

A maioría dixo que as tarefas da casa realizábanas as mamás.  Que os papás 

gañaban diñeiro aínda que lembraron que as mamás tamén. Se non se 

realizasen as tarefas domésticas sería un caos e que por uns motivos ou 

outros os traballos eran importantes, tanto os de fóra como os de dentro da 

casa. 

 

- O alumnado debuxou a cada membro da familia e o que facía na casa.  

De novo o resultado foi estereotipado. 

 

-Despois presentamos o libro. Observamos a portada, falamos do título, que 

nos suxería, de que tratará? Por que se chamará así? Quen serán os porcos? 

Pensaron que quizais habería porquiños no conto... eles son porquiños, a 

mamá non.  
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- Analizamos a imaxe da portada. Que vedes na imaxe? Observade os seus 

rostros, como pensades que se senten? Que terá que ver o título? 

 

Hai un papá e uns nenos enriba da mamá. Pensaron que quizais queren que 

os leve a cabaliño, pero é demasiado peso para a mamá. As mamás levan ós 

nenos no colo e os papás a cabaliño. O do título cren que pode ser porque 

teñen porcos na casa. 

Para comprobar as súas hipóteses decidimos ler o libro. 

 

Actividades durante a lectura 

-Fixemos unha primeira lectura sen imaxes, parándonos a cada pouquiño para 

comentar como seguiría a historia e facer novas hipóteses.  

Na seguinte sesión xa fixemos unha lectura visualizando as imaxes, 

fixándonos máis na expresión dos seus rostros, en como se sentían, como 

expresaban as emocións. 

- Comprobamos e contrastamos as nosas hipóteses. 

 

Actividades despois da lectura 

- Tivemos un debate en gran grupo: comentamos como se sentían os 

personaxes ó principio do conto, de que maneira lle pedían as cousas á nai e se 

lle axudaban en algo.  

Concordaron en que ó principio a nai estaba triste e cansa porque tiña que 

facer todo e os demais non lle axudaban en nada, só desordenaban e lle 

falaban a gritos para que apurase coa comida. 

- Falamos da parte na que volveu á casa, que foi o que cambiou, como se 

sentían despois.  

Comentamos que despois todos facían algo na casa e a mamá sentíase ben, 

igual que os fillos e o papá. 

- Posteriormente, fixemos dous equipos de traballo para crear o noso propio 

conto no que os protagonistas e a protagonista se sentían ben dende o principio 

do conto. Para iso cada grupo tiña unha serie de imaxes de tarefas domésticas, 

e tamén imaxes da nai o pai e os fillos. Cada equipo chegou ó acordo de que 
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tarefa faría cada personaxe e pegáronas en diferentes follas. Na última folla 

porían o rostro de como se senten. 

 

 

Foto 1: tarefas que faría o fillo 

menor 

 

 

Foto 2: así se sentían despois de repartir as 

tarefas 

 

 

- Por último decidiron que título poñerlle ó novo conto. 

 

Foto 3: “La gran familia feliz”   Foto 4: “a familia que fai as tarefas da casa” 

 

- Nenas e nenos levaron á casa a encomenda de contar o conto orixinal e o seu 

propio e comentalo con mamá e papá. 
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2. “Rosa Caramelo”. Adela Turín e Nela Bosnia 

 

 

 

Obxectivos principais: 

Facer reflexionar sobre os estereotipos no vestiario  

Reflexionar sobre a "escravitude da beleza" 

 

 

Actividades previas á lectura 

- Para coñecer as súas ideas previas, antes da lectura, fixemos un pequeno 

debate sobre a roupa que usamos. Se é cómoda, cal é a roupa máis cómoda, 

que roupa nos gusta para xogar, roupas que levan nenas e nenos,... 

- Presentamos á nosa amiga a marioneta Pumu o outro día lles ensinara  o seu 

vestido novo.... Pumu, hoxe díxolles que non lle era cómodo, que non podía 

xogar a tódolos xogos con el, que tropezaba moitas veces e outras mesmo lle 

apertaba. 

- Entón comezamos un  debate 

 

-A vós pásavos como a Pumu?...Cando estades máis cómodas e máis 

cómodos? Con chándal, vestidiños con lazos, con saias, con medias, con 

tenis ou zapatos? 

-Eu con vestidos e medias, cos pantalóns e camisetas novas. 

-Eu coas saias e vestidos. 

-A min sonme cómodos os pantalóns e as camisetas, as medias e todo iso. 
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-A min os zapatos novos. 

-Con que roupa podedes xogar a todo, sentarvos en calquera sitio, xogar no 

areeiro, saltar á corda ...? 

-Coas medias de tela, as outras son moi finas e rompen. 

- Eu un día no parque pisei a saia e caín., fixen unha ferida na man pero a 

mamá botoume unha cousa amarela para curarme. 

-Cos pantalóns non tropezas e cos vestidos curtos tampouco. 

-Mamá comproume uns pantis que non me caen! 

-Estas botas son para ir ó monte. 

(Nun principio entendían roupa cómoda como a que máis lles gustaba, despois 

cando fixen a pregunta de outra maneira interpretárono mellor) 

 

- Presentamos o conto. Analizamos o título e o debuxo. Comentamos as cores 

dos personaxes  

O alumnado sacou a conclusión: o motivo de que haxa elefantes grises e rosas 

é porque os grises son elefantes e as rosas son elefantas. 

- Pensamos sobre o que criamos que iría o conto e debuxamos a historia 

hipotética. 

Actividades durante a lectura 

- Para comprobar se as nosas historias eran realmente a que viña no libro, 

lemos o conto. Lemos primeiro a historia no libro. 

- Nunha segunda sesión puidemos ver a historia en vídeo. 

Nesta segunda ocasión tiñamos como obxectivo de lectura fixarnos ben nas 

expresións dos rostros e tentar interpretar como se sentían. 

 

Actividades despois da lectura 

Despois da lectura fixemos varias actividades: 

1.Pequeno debate sobre o conto co que concluímos en que:  

Pensamos que as elefantas tiñan que estar encerradas na finca comendo 

flores que non lles gustaban para poder estar guapas, atopar mozo e así 

poder ter descendencia. Pola contra os elefantes non tiñan que facer nada 

para poder estar guapos e atopar moza, podían xogar na lama, comer herba 

fresca... 
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Tamén nos cuestionamos se é preciso casar, se toda a xente casa, ou que 

cousas son as que máis nos gustan facer. 

2. Buscar imaxes de homes e mulleres elegantes en revistas, recortalas e 

observar.  

- Comparar os vestiarios. 

 

Atopamos bastantes diferenzas. As mulleres elegantes levaban vestidos, os beizos 

pintados, zapatos de taco, algúns de “chancla”, pelo longo, colares, pendentes, 

pulseiras, bolso, asas nos vestidos para que non caian... E os homes levaban 

pantalóns, pelo curto, paxariña e chaqueta. 

- Falamos de cales serían máis cómodos, con cales nos moveriamos mellor,... 

- Dramatizamos unha situación para comprobar as nosas hipóteses: 

A continuación comecei a dramatizar unha escena. Estabamos nunha festa moi 

importante, con xente famosa, comida e bebida moi apetitosa e soaba música clásica 

de moi bo gusto mentres bailabamos deixándonos levar por eses sons anxelicais. 

Todos e todas estabamos moi elegantes cos nosos vestidos, e paxariñas ata que de  

 

repente comezou a soar unha alarma! Saían chorros de auga dos teitos e mentres nos 

contaxiábamos polos avanzados pasos das demais persoas contemplamos o fume 

escuro e espeso que saía dun dos cuartos. Era un incendio! Os pasos da xente eran 

cada vez máis acelerados e o medo facíanos pensar nunha soa meta: a porta de 

saída. 

Quen chegaría antes á porta, os homes ou as mulleres? 

Esta pregunta fixo que houbese máis dun desacordo. Houbo quen dixo que os homes 

chegarían antes porque cos zapatos e cos pantalón podían ser máis veloces e que as 

mulleres con eses vestidos longos tropezarían e cos tacos caerían. Había quen 

contradicía esa opinión e argumentaba que podían subir os vestidos e correr igual. 

Tamén houbo quen dicía que gañarían as mulleres porque son máis rápidas. 

- Comprobamos realizando unha carreira de tacos: 

Fixemos unha pequena proba cunha carreira de tacos. Dividimos a aula en dous 

grupos un de 4 e 5 anos e o outro de 3. Houbo dous alumnos de tres anos que non 

quixeron participar porque dicían que os tacóns eran para mozas e que non os 

pensaban poñer. Fixemos catro tipos de carreiras en diferentes sesións: 
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- Primeiro corremos co noso calzado habitual. 

- Logo a persoa gañadora correu con tacóns mentres as demais correron co seu 

calzado. 

 

Na segunda volta todos e todas ían cos tacóns e chegaron moito máis tarde e con 

dificultades, mesmo Antía se enfadou e dixo que non o faría máis, que se mancara un 

pé e Cristian esvarou e caeu.  

- Despois todas e todos utilizaron os tacos. 

- E por último deixei que decidisen con que calzado querían correr. 

- Debate: 

A continuación fixemos un debate sobe a experiencia e quitamos conclusións. 

A persoa que gañou co seu calzado habitual no momento que só ela levaba tacos 

chegou de última. 

Houbo algúns e algunhas que caeron e o calzado magoáballe os pés. Cos tacos todas 

e todos ían máis a modo e chegaron máis tarde. 

Na última carreira gañaron as persoas que decidiron non levar tacóns. 

- Volvemos reflexionar sobre a festa e o incendio 

Agora reflexionamos sobre quen chegaría antes á porta no incendio da festa e por 

unanimidade concordamos en que as mulleres elegantes non poderían correr tan 

rápido e chegarían máis tarde. 

- Comparamos a festa co conto “Rosa Caramelo” 

Unha alumna contestou que as mulleres elegantes igual que as elefantas non podían 

xogar ós mesmos xogos. O resto quedou pensativo. 
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3. Adaptación do conto “La princesa que no quería comer perdices” de de Nunila López 

Salamero e Miriam Cameros Sierra 

 

A adaptación que fixen consistiu en: 

Empregando as imaxes do conto orixinal elaborei unha presentación en powerpoint e 

suprimín algunha parte do texto que supuxen que tiña certa dificultade para o alumnado de 

educación infantil, modifiquei, pois, un pouco o texto e traducino a galego (ANEXO I). 

 

Obxectivos principais: 

Facer reflexionar sobre o estereotipo de princesa, o seu rol,... 

(Como a maior parte das nenas desta aula se identifica co personaxe de princesa que 

transmiten os contos tradicionais cheos de valores patriarcais quixen incidir na idea de 

princesa.) 
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Actividades previas á lectura 

 Detectamos as ideas previas sobre como cren que debe ser unha princesa 

elaborando un debuxo e explicándoo despois. Cadaquén foi contando o que sabía 

da princesa e como a debuxara. 

-Vive nos castelo. Ten unha nai moi mandona e irmás malísimas. Está todo o tempo 

limpando. 

-Vive nunha torre, ten un cabalo, un coello e un dragón. Gústalle bailar e sempre está 

enfadada. Está casada cun príncipe. 

-Vive nunha casa, ten príncipe e están felices. Almorzan, fan as cousas da casa e despois 

van pasear. 

-Traballa, ten un vestido longo e está feliz. 

-Marcha polas tardes a falar coas súas amigas, vai ó mercado a comprar coroas. 

-Ten o pelo longo, ten mozo, vive cos reis, traballa todo o día, pinta na parede e fai as 

tarefas da torre. 

 

 

Foto 5: un dos seus debuxos de princesa 
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Foto 6: un dos seus debuxos de princesa 

 

-Reflexionamos en gran grupo sobre que lle gustaría e que non a unha princesa, que fará, 

que lle gustará facer e que non.  

- Comentamos en gran grupo sobre as princesas de conto que coñecen. 

- Presentación do conto. 1º a imaxe da portada (que credes que representa?), despois o 

título (que lle pasará á princesa? cando comen perdices? por que non as quererá comer?) 

- Decidimos ver o conto. Como era un chisco longo propuxemos dividilo en partes e ver 

un pouco en cada sesión. 

 

Actividades durante a lectura 

- Ler un fragmento do conto. Comentar as diapositivas de unha en unha e tirar 

conclusións parciais.  

- Realizar hipóteses sobre como continuaría. 

- Ler o seguinte fragmento, comentar e tirar conclusións. (Así ata rematar a historia). 

O príncipe non lle gustaba porque lle berraba, os zapatos facíanlle feridas, non lle 

gustaba comer perdices porque non comía animais... Para cambiar isto dixo: basta! e 

gritou moi forte todo o que non quería. A partir de aí comezou a pensar nas cousas que 

lle gustaba facer e facéndoas conseguiu ser feliz. 

 

Actividades despois da lectura 

- Comentario final sobre o conto. 

- Hipotetizar que lle pasaría á Bela Durminte se non quixese comer perdices. 

- Presentación doutro conto relacionado: puidemos coñecer a outra princesa que  
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tampouco lle gustaba a súa vida e soubemos que cousas eran as que lle gustaba facer e 

que fixo para cambiar esa vida tan aburrida. Lemos o conto titulado “Hay algo más 

aburrido que ser una princesa rosa?” de Raquel Díaz Reguera. 

 

 

 

- Tiramos conclusións entre todas e todos. 

- Por último lembramos que cousas nos gustan e que nos gustaría ser de maiores e 

tentamos disfrazarnos. 
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4. Pequenas historia nos "Poemas para traballar a coeducación" de Carmen Gil 

 

Obxectivos: 

- Coñecer personaxes que non seguen o estereotipo de xénero. 

(Grazas ós poemas de Carmen Gil puidemos coñecer a moitos personaxes e facer máis 

que un amigo e amiga do que nos lembramos en numerosas ocasións ao longo do 

trimestre.) 

 

 

 

O LOBO RAÚL 

Actividades Previas á lectura 

 Imaxinamos como é o lobo Raúl 

 Debuxámolo 

 Explicamos o debuxo ao grupo. 

 Pensamos en que faría  

-Come ós nenos. 

-Come porcos. 

-Come todo, carne... de todo o que ve. 

-Gústalle correr. 

-Corre cos seus fillos. 

-Gústalle pintarse. 

-Come de todo menos ós nenos. 

-Non traballa, anda polos montes. 

- Coñecemos ó lobo Raúl, vemos a imaxe. 
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- Comentamos que nos parece, que ten de diferente ao que dixemos. 

 

Actividades durante a lectura 

- Escoitamos o poema e observamos a súa imaxe.  

El lobo Raúl 

tiene una muñeca 

con el pelo azul, 

coletas y pecas. 

 Al salir la luna 

le canta una nana, 

la arrulla y la acuna 

hasta la mañana. 

 

- Saudámolo. 

- Comentamos o poema. 
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Actividades despois da lectura 

- Comparamos o que dixeramos do lobo e o que dicía o poema. 

- Demos as nosas opinións sobre o lobo. 

 

 

Foto 7: debuxo antes de coñecer ao lobo Raúl 

 

 

 

Foto 8: como pensabamos que era o lobo Raúl antes da lectura 
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A PANTASMA ANTÓN 

¿Sabéis lo que pasa? 

El fantasma Antón 

es amo de casa, 

¡trabaja un montón! 

 Limpia, barre, frota, 

friega y saca brillo. 

No queda una mota 

en todo el castillo. 

Actividades previas á lectura 

- Intentamos adiviñar como será esa pantasma. 

- Debuxámola tendo en conta que se chama Antón. 

- Comentamos cadaquén o noso debuxo e falamos do que pode facer a pantasma no 

castelo. 

-É un señor, unha moza ou un mozo, ou un papá. 

-Come sanwich e ensalada. 

-Gústalle montar en bici, bailar, pintar, facer caretas, cociña coa termomix. 

-Cociña, ve os debuxos, ten o pelo longo, pinta a cara e limpa coa vasoira. 

-Dá medo, ten avoa, pode voar e anda pola noite. 

-Deixa todo sucio e desordenado, rompe cousas e dá medo. 

-Ten can, danlle medo os tronos, traballa no Froiz, está alegre e non ten pernas. 

 

Actividades durante a lectura 

- Lemos o poema no ordenador e vemos a imaxe do noso amigo Antón.  

- Saudámolo. 
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Actividades despois da lectura 

- A mestra le tódalas ideas previas das nosas pantasmas. Comprobamos se acertamos 

con respecto ao que facía realmente no castelo. 

- Tiramos conclusións e imos ao recanto do xogo das casiñas e imitamos a Antón. 

 

A DRAGONA SIXTA 

Actividades previas á lectura 

- Xogar a adiviñar como é a dragona Sixta. 

- Elaborámola en plastilina. 

- Falamos de que fará a dragona. 

-Quere queimar a un neno coa súa boca aterradora e o seu papá dálle cunha vasoira á 

dragona para defendelo. Ten o pelo grande. 

-Gústalle pintar, facer amigos, que a veñan a recoller papá e mamá, gústalle xogar 

coa profe Sandra. Ten saia. 

-Come no bar dos seus pais, gústalle facer bocatas e construír avións de papel. 

-Xoga e bota lume. Converteu a un neno nun dragón e despois deulle un trabazo ó 

outro e pelexaron. 

-Ten pinchos, ás, fai ensalada, pizza, bocadillos de xamón, sandwich, cociña e ten 

noivo. O noivo compra bebidas para a súa casa. 

-Vive en Madrid nunha cova, bota fume, ten noivo e gústalle pintar a cara. 
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-É amiga da pantasma Antón e dun cabaliño pequeno. Gústalle limpar e falar. 

 

Actividades durante a lectura 

- Coñecemos a Sixta escoitando o poema. 

- Como é moi curtiño queremos escoitalo unha segunda vez e aprendémolo de 

memoria. 

- Observamos o seu debuxo e falamos de que outros deportes podería ter xogado. 

 

 

Actividades despois da lectura 

- Comparamos o que dixeramos da dragona antes e o que facía en realidade. 

- Imitamos todas e todos a Sixta xogando no patio. 

- Buscamos en internet, con axuda da mestra, outras futbolistas reais e famosas, 

recollemos as súas fotos, imprimímolas e fixemos un mural. 

 

A VAMPIRA INÉS 

Actividades previas á lectura 

- Tentamos describir como a imaxinamos. 

- En pequenos grupos debuxámola nun papel tamaño A3. 

- A mestra di que a vampira traballa. Que cremos que fará? 

Está enfadada. Gústalle comer peixe, ver a tele, traballa vendendo cousas. 
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-Traballa en dúas tendas, nunha vende cousas e na outra reparte comidas. Gústalle 

coller flores. 

-Quere chupar a cor vermella, pode voar, ten un restaurante onde vende chourizo e 

gústalle pintar cos seus fillos. 

-Picáronlle os mosquitos, vende libros e atopouse cun morcego. 

-Quer pintar e mirar a tele, traballa no campo e bota lume pola boca. 

-Gústalle estar co seu noivo e comigo, traballa de bibliotecaria. 

-Ten dous cans e ten un gorro de coroa para a chuvia, éncheo e bebe, éncheo e bebe. 

-Traballa en moitas tendas, compra galletas, bolos, carne e todo iso e despois compra 

máis cousas. 

-Traballa no restaurante, gústalle xogar e é moi grande. 

 

- Para comprobar se acertamos, miramos a imaxe da vampira e escoitamos o poema 

que o le a mestra dende o taboleiro, pois desta vez copiara o texto nel. Fomos lendo 

con ela e repasando as letras. 

 

Actividades durante a lectura 

- Escoitamos a lectura do poema atentamente.  

- Saudamos á vampira Inés. 
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La vampira Inés, 

con casco amarillo, 

levanta un chalet 

ladrillo a ladrillo. 

 Desde el mes de abril 

tiene un nuevo oficio: 

peón albañil 

en un edificio 

 

Actividades despois da lectura 

- Comparamos o que pensabamos da vampira co que dicía o poema. 

- Reflexionamos sobre as diferenzas. 

 

 

Foto 9 : debuxo de como pensabamos que era a vampira Inés 
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A PRINCESA RAMONA 

Actividades previas á lectura 

- Revisamos que sabemos sobre as princesas, mesmos as novas que coñecemos hai uns 

días. 

- Facemos un debuxo intentando adiviñar como é esta princesa 

- A medida que rematamos o noso debuxo imos pendurándoo e comentando como é. 

-Gústalle saír a pasear co seu can Golfo. Sempre vai ó muíño e ás veces colle mazás. 

-Gústalle ver as estrelas pola noite. O paxaro do seu tellado vai ter paxariños. 

-Gústalle pintarse, os mosquitos deixárona atrapada, gústalle facer vestidos e non lle 

gusta casar cun príncipe. 

-Ten coroa e un lapis por dentro da coroa e unha firma na barriga, un vulto. Ten 

noivo: Cristian. Vai vestida de rosa. 

-Ten o nariz raro, está contenta, ten pés (senón non anda), tamén ten unha saia, ten 

paraugas, quere beber da chuvia e bebía do paraugas. 

-Ten coroa, noivo, gústalle facer arte, pinta caretas, ponlle unha goma polos buratos 

para que non lle caia. 

-Ten un príncipe. Gústalle ir ó parque, cociñar e é loira. 

-Come peixes e de todo, chocolate... Ten un noivo que ten unha casa moi pequeniña. 

Ten dúas caretas e dálle patadas ás pelotas. Ten dúas fillas. 

 

Actividades durante a lectura 

- Escoitamos a lectura do poema dúas veces atentamente sen ver a imaxe. 

- Comentamos como cremos agora que será. Será como a temos debuxada? 

- Vemos a imaxe no ordenador.  

- Saudamos á princesa Ramona. 
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Actividades despois da lectura 

- Reflexionamos sobre o poema, sobre o que dixeramos antes e por que houbo 

diferenzas entre nós e co poema. 

- Inventamos oralmente unha nova aventura para a princesa Ramona. 

 

Foto 10 : debuxo realizado polo alumnado sobre como crían que era a princesa 

Ramona 
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- Preguntamos: coñecedes mulleres piratas? Dicimos tres nomes: Ching Shih, 

Anne Bonny, Mary Read e propoñemos investigar sobre elas. 

- Investigamos. Eliximos unha e en pequenos grupos elaboramos a súa biografía en 

cómic. 

 

- Comparamos á princesa Ramona con esta desta historia. 

 

 

COCO ROCO 

 

Actividades previas á lectura 

- Dicimos o nome do personaxe e que é un galo e tentan adiviñar como é e que lle 

gustará facer.  

- En canto van rematando explícanllo á mestra. Anótase no taboleiro o que di cada nena 

e cada neno. 

 

Actividades durante a lectura 

- Ensinamos a imaxe e comentámola. Como vai vestido? Que fará? Dedicarase ao que 

pensabades? 

- Saudamos a Coco Roco. 

- Lemos o poema. 

- Comparámolo co poema da dragona Sixta.. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ching_Shih
http://es.wikipedia.org/wiki/Anne_Bonny
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Actividades despois da lectura 

- Ler as anotacións de como pensaban que era e a que se dedicaba. 

 

-Gústalle facer letras, comida e saír pola noite a xogar cos seus amigos. 

-Gústalle facer o parvo e o pallaso, non se peitea, gústalle despeitearse, meterse nas 

cousas que non son súas, vai polo labirinto e entra polo camiño que non é porque 

sempre está a facer o parvo. 

-Gústalle traballar, vive nun castelo, colle plantas e tíraas, é malo. 

-Ten un can que se chama Noa que ten unha cola larga. Ten un amigo pantasma e o 

pelo longo. Gústalle pintar, ir á tenda, ó mercado, ó Froiz, ... Cos seus amigos xogan 

ás agachadas, ó balón, á pita, ... ó que lles apeteza. 

-Vive no monte e come miñocas. 

-Caeu nas pedras e magoouse. Converteuse nun polbo e non ten casa, vive no monte, 

xoga ó “pilla-pilla”. Tráenos un regalo. 

-É unha moza e ten un dinosauro. Vive nun castelo con escaleiras, cama, un sol de 



44 

 

moneco, unha escaleira para ver por unha ventá que é moi alta. Come ensalada, 

repolo, fideo e leituga. Cando alguén lle pega enfádase e loita con eles. 

- Contrastar o dito co que sucede no poema. 

- Dramatizar no recanto da cociña o que fai Coco Roco. 

- Investigar na casa sobre personaxes famosos que "fan comidiñas". Elaborar un álbum 

de fotos curtiño en pequeno grupo coas fotos atopadas. 

 

O esquema usado nestas intervencións en aula foi o seguinte: 

 

  

 9.3. Recursos para alumnado e profesorado. Outros contos e textos que se poderían 

utilizar 

A continuación fíxose unha seleción (sen ánimo de exhaustividade)  de recursos didácticos 

cos que se poden deseñar actividades  

para o alumnado dentro dunha educación para a igualdade entre o sexos na educación infantil 

e sinálanse algúns recursos con suxestións para o profesorado que poidan ser de utilidade á 

hora de reflexionar ou programar tarefas nese senso para a aula. 
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PARA ALUMANDO PARA PROFESORADO 

CONTOS: 

-A historia dos bobobos con lentes. Adela 

Turín e Nela Bosnia. Ed. 

Kalandraka.Dispoñoble 

en:http://issuu.com/kalandraka.com/docs/

bonobos-g/9?e=0/5015218 

 

-A nena levantadora de pedras sagradas. 

Cipriano Fernández Fernández e David 

Ferrando Giraut . Tresctres Editores. 

 

-Artur e Clementina. Adela Turín e Nelia 

Bosnia. Ed. Kalandraka. 

 

-Azul e Rosa. Ana Pillado. Ed. A Nosa 

Terra. 

 

-Carlota e o príncipe azul. Ana Pillado. Ed. 

A Nosa Terra. 

 

- Carlota y Enzo. Gloria Sagasti e Dvid 

Acera. Ilustracións: Tandem. Concello de 

Gijón. Dispoñible en: 

http://igualdad.gijon.es/multimedia_objects/dow

nload?object_id=95660&object_type=document 

 

-Ferdinando, el toro.  Munro Leaf. Editorial 

Lóguez. 

 

-Frida. Jonah Winter e Ana Juan. Ed. 

Alfaguara. 

-La princesa Li. Luis Amavisca. Ed. 

 LIBROS: 

- “Anén-onén: xogando en igualdade na 

escola infantil” colección de Igual a Igual nº 

3, editado pola Concellería da Muller do 

Concello de Vigo, marzo de 2003. Autora: 

María Luisa Abad Abad. Dispoñible en: 

http://www.igualdadevigo.org/archivos_edit

or/file/DE%20IGUAL%20A%20IGUAL%2

03.pdf 

- “A igualdade como solución”Servizo 

Galego de Igualdade, Xunta de Galicia, 

2006 Autoras: María Luisa Abad Abad, 

Azucena Arias e outras. Dispoñible 

en:https://igualdade.xunta.es/externos/publdi

da_files/igualsol.pdf 

-“Breve dicionario coeducativo”.Consejería 

de Educación y Ciencia. Autoras: Irene 

Carraza, Elvira Llano e outras. 

Dispoñible en: 

http://www.educacionenvalores.org/IMG/pd

f/diccionario_coeducativo.pdf 

-Coeducación desde la corresponsabilidad 

paterna.Programa hombres por la igualdad. 

Ayuntamiento de Jerez. Igualdad y 

salud.2007. Dispoñible en: 

http://lnx.educacionenmalaga.es/valores/file

s/2011/11/Material-

Coeducacio__desde__responsabilidad__pate

rna.pdf 

 

BLOGS: 

-Conectados. 

http://issuu.com/kalandraka.com/docs/bonobos-g/9?e=0/5015218
http://issuu.com/kalandraka.com/docs/bonobos-g/9?e=0/5015218
http://igualdad.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95660&object_type=document
http://igualdad.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95660&object_type=document
http://es.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2F84-688-1408-3&urlhash=qSZq
http://es.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2F84-688-1408-3&urlhash=qSZq
http://es.linkedin.com/pub/mar%C3%ADa-luisa-abad-abad/31/56b/72b
http://www.igualdadevigo.org/archivos_editor/file/DE%20IGUAL%20A%20IGUAL%203.pdf
http://www.igualdadevigo.org/archivos_editor/file/DE%20IGUAL%20A%20IGUAL%203.pdf
http://www.igualdadevigo.org/archivos_editor/file/DE%20IGUAL%20A%20IGUAL%203.pdf
http://es.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2F84-89679-82-7&urlhash=5KUF
http://es.linkedin.com/pub/mar%C3%ADa-luisa-abad-abad/31/56b/72b
https://igualdade.xunta.es/externos/publdida_files/igualsol.pdf
https://igualdade.xunta.es/externos/publdida_files/igualsol.pdf
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/diccionario_coeducativo.pdf
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/diccionario_coeducativo.pdf
http://lnx.educacionenmalaga.es/valores/files/2011/11/Material-Coeducacio__desde__responsabilidad__paterna.pdf
http://lnx.educacionenmalaga.es/valores/files/2011/11/Material-Coeducacio__desde__responsabilidad__paterna.pdf
http://lnx.educacionenmalaga.es/valores/files/2011/11/Material-Coeducacio__desde__responsabilidad__paterna.pdf
http://lnx.educacionenmalaga.es/valores/files/2011/11/Material-Coeducacio__desde__responsabilidad__paterna.pdf
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NubeOcho & Egales. 

 

-La mitad de Juan. Gemma Lienas e África 

Fanlos. Editorial La Galera. Dispoñible en: 

http://www.cavis.es/sitio/index2.php?option=co

m_docman&task=doc_view&gid=239&Itemid=
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-La princesa Isabella.Cornelia Funke 

Kerstin Meyer. Ediciones B. 

 

-Las cinco mujeres de barbenegra.Adela 

Turín e Nela Bosnia. Ed. Lumen. 

 

-Los colores. Nunila López Salamero e 

Miriam Cameros Sierra. Dispoñible en: 

http://es.scribd.com/doc/84297768/los-colores-

myriam-nunila 

 

-El príncipe Ceniciento. Dispoñoble en: 

https://www.youtube.com/watch?v=suq_0N

P_ObE 

 

- Mi padre es ama de casa, ¿y que?Silvia 

Ugidos e Mikel Valverde. Editores 

Asociados. 

 

-Malena Ballena. Davide Cale. Editorial 

Libros del Zorro Rojo. 

 

-Nin un biquiño á forza. Marion Mebes. Ed. 

Xunta de Galicia. Servizo central. 

Presentación do libro e tradución a galego 

S.M.http://www.smconectados.com/Recurso

s_didacticos_Noviembre_Trabajar_la_coedu

cacion.html 

-Contos para ver e ler. Guía “Una feliz 

catástrofe”.http://paracantarecontar.blogs

pot.com.es/2010/12/una-feliz-

catastrofe.html 

-Construir igualdad: . 

http://construirigualdad.blogspot.com.es/ 

-Cuentos infantiles por la igualdad de 

género:http://cuentosinfantileseigualdadgen

ero.blogspot.com.es/2013/01/cuentos-

coeducativos.html 

-Educa tolerancia:  

http://www.educatolerancia.com/index.php?

option=com_content&view=section&id=50

&layout=blog&Itemid=59 

- Educando en igualdade: 

http://educandoenigualdade.wordpress.com/ 

-Palabras azules: 

http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/201

3/11/poemas-coeducativos-y-los-buenos-

tratos.html 

-Penélope la sirena cuentista: 

http://lasirenacuentista.blogspot.com.es/2

011/07/poemas-coeducativ 

- Recursos coeducativos: 

http://recursoscoeducativosua.blogspot.com.

es/search/label/cuentos 

 

GUÍAS: 

Contamos igual. Guía didáctica para 

profesorado de educación infantil. 

http://www.cavis.es/sitio/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=239&Itemid=46
http://www.cavis.es/sitio/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=239&Itemid=46
http://www.cavis.es/sitio/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=239&Itemid=46
http://es.scribd.com/doc/84297768/los-colores-myriam-nunila
http://es.scribd.com/doc/84297768/los-colores-myriam-nunila
https://www.youtube.com/watch?v=suq_0NP_ObE
https://www.youtube.com/watch?v=suq_0NP_ObE
http://www.smconectados.com/Recursos_didacticos_Noviembre_Trabajar_la_coeducacion.html
http://www.smconectados.com/Recursos_didacticos_Noviembre_Trabajar_la_coeducacion.html
http://www.smconectados.com/Recursos_didacticos_Noviembre_Trabajar_la_coeducacion.html
http://paracantarecontar.blogspot.com.es/2010/12/una-feliz-catastrofe.html
http://paracantarecontar.blogspot.com.es/2010/12/una-feliz-catastrofe.html
http://paracantarecontar.blogspot.com.es/2010/12/una-feliz-catastrofe.html
http://construirigualdad.blogspot.com.es/
http://cuentosinfantileseigualdadgenero.blogspot.com.es/2013/01/cuentos-coeducativos.html
http://cuentosinfantileseigualdadgenero.blogspot.com.es/2013/01/cuentos-coeducativos.html
http://cuentosinfantileseigualdadgenero.blogspot.com.es/2013/01/cuentos-coeducativos.html
http://www.educatolerancia.com/index.php?option=com_content&view=section&id=50&layout=blog&Itemid=59
http://www.educatolerancia.com/index.php?option=com_content&view=section&id=50&layout=blog&Itemid=59
http://www.educatolerancia.com/index.php?option=com_content&view=section&id=50&layout=blog&Itemid=59
http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/2013/11/poemas-coeducativos-y-los-buenos-tratos.html
http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/2013/11/poemas-coeducativos-y-los-buenos-tratos.html
http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/2013/11/poemas-coeducativos-y-los-buenos-tratos.html
http://lasirenacuentista.blogspot.com.es/2011/07/poemas-coeducativ
http://lasirenacuentista.blogspot.com.es/2011/07/poemas-coeducativ
http://recursoscoeducativosua.blogspot.com.es/search/label/cuentos
http://recursoscoeducativosua.blogspot.com.es/search/label/cuentos
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polo EDLG. CEIP Ponte dos Brozos. 

Arteixo.http://es.calameo.com/read/002407210c

cffabc1a125 

Conto adaptado para E.I.: CEIP Vilaverde 

Mourente. Departamento de Orientación 

2013 

http://www.slideshare.net/xianadecide/nin-un-

biquio-forza-i3 

 

-O meniño Nito. Entón, os homes choran 

ou non!Sonia Rosa e Macus Romero. Ed. 

Bahía. 

 

-Once damas atrevidas. Oli e Helle 

Thomassen. Editorial Kalandraka 

 

-Papi, ¿los niños juegan con muñecas? 

Mati Morata. Grupo Editorial Universitario. 

 

-Roi quere ser mamá.Ana Pillado. Ed. A 

Nosa Terra. 

 

-Titiresa. Serrado Quintiá. Ed. QQQ. 

 

-Una feliz catástrofe. Adela Turín e Nela 

Bosnia. Ed. Lumen. Dispoñible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=Sv0sFBCKPhc 

 

Mercedes quiere ser bombera. Beatriz 

Moncó. Ediones Bellaterra 

 

- A cirurxiá. Azucena Arias Correa. 

Colección O parrulo. Editorial Ir Indo 

Ayuntamiento de Collado Villalva. 2012. 

Atópase en: http://www.ayto-

colladovillalba.org/recursos/doc/actualidad/

2012/noviembre/guia-cuentos-igualdad.pdf 

 

-Cuentan igual!Taller de resolución 

pacífica de conflitos desde un enfoque de 

género. La suma de todos. Comunidad de 

Madrid. Atópase en: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=

urldata&blobheader=application%2Fpdf&bl

obheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3

DCUENTAN+IGUAL+guia.pdf&blobkey=i

d&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=115

8621994157&ssbinary=true 

 

Cultura y Educación Ayuntamiento de 

Gijón. Guía para o conto “Frida”: 

http://cultura.gijon.es/multimedia_objects/do

wnload?object_id=6666&object_type=docu

ment 

 

-Ficha de lectura “Nin un bico á forza”. 

Xunta de Galicia. Atópase en: 

http://igualdade.xunta.es/externos/publdida_

files/dinon.pdf 

 

- Guía Práctica de Coeducación para el 

Profesorado. Edita: Agrupación de 

Desarrollo para la Igualdad en la Campiña y 

la Sierra Sur (ADICSSUR) e I.C. Equal 

“Vía Verde para la Igualdad”. Fecha de 

http://es.calameo.com/read/002407210ccffabc1a125
http://es.calameo.com/read/002407210ccffabc1a125
http://www.slideshare.net/xianadecide/nin-un-biquio-forza-i3
http://www.slideshare.net/xianadecide/nin-un-biquio-forza-i3
http://www.youtube.com/watch?v=Sv0sFBCKPhc
http://www.ayto-colladovillalba.org/recursos/doc/actualidad/2012/noviembre/guia-cuentos-igualdad.pdf
http://www.ayto-colladovillalba.org/recursos/doc/actualidad/2012/noviembre/guia-cuentos-igualdad.pdf
http://www.ayto-colladovillalba.org/recursos/doc/actualidad/2012/noviembre/guia-cuentos-igualdad.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCUENTAN+IGUAL+guia.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158621994157&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCUENTAN+IGUAL+guia.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158621994157&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCUENTAN+IGUAL+guia.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158621994157&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCUENTAN+IGUAL+guia.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158621994157&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCUENTAN+IGUAL+guia.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158621994157&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCUENTAN+IGUAL+guia.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158621994157&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCUENTAN+IGUAL+guia.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158621994157&ssbinary=true
http://cultura.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=6666&object_type=document
http://cultura.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=6666&object_type=document
http://cultura.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=6666&object_type=document
http://igualdade.xunta.es/externos/publdida_files/dinon.pdf
http://igualdade.xunta.es/externos/publdida_files/dinon.pdf
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- Un gran cambio en el gallinero. M. Ángel 

Gandía. Ayuntamiento de Alcalá la Real. 

Junta de Andalucía. Dispoñible en 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webp

ortal/abaco-portlet/content/d993eeb8-ca1e-4814-

9777-

dd93c4a7d16d?seccion=recursosMateriales 

 

VÍDEOS: 

Caricatura de los Roles de Género. 

Enfoque de igualdad A.C. 

http://www.youtube.com/watch?v=GwQ4Ngc9

GIg 

 

- El maltrato sutil.Sonia Sanz Escudero, 

Daniel Jiménez Rey, Diego Jiménez e 

outros. Atópase en: 

https://www.youtube.com/watch?v=0y9zJ5J2b

WA 

 

El toro Fernandito. Curtametraxe Disney 

baseándose no conto: 

http://www.youtube.com/watch?v=XjN2Ly2Vh

H4 

 

- Igualdad de género. Junta de Andalucía.  

http://www.youtube.com/watch?v=iax2W9qAfK

0 

-La peluca de Luca. Curtametraxe. 

https://www.youtube.com/watch?v=E4fEzd50Q

Ac 

edición: junio de 2007. Atópase en: 

file:///C:/Users/Sandra/Desktop/CuadernoTe

oriaCompleto%20(1).pdf 

 

-Guía de recursos para la coeducación. 

Junta de Andalucía 2007. Atópase en: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cei

pcervantes/images/Coeducacion/Guiarecurs

oscoeducacion.pdf 

 

-Señoras maestras y señores maestros 130 

propuestas para la coeducación. Un 

proyecto de FETE-UGT. Dispoñoble en: 

http://www.educacionenvalores.org/IMG/pd

f/130propuestascoeducacion.pdf 

 

-Somos un mundo para todos y todas. 

Actividades coeducativos con poemaspara 

niños y niñas. Ensalada de sueños. FETE-

UGT. Autororía: Mauricio Maggiorini. 

Dispoñible en: 

https://docs.google.com/file/d/0B8O0gMciF

ly3TTFyNEFHZjFBVGs/edit?pli=1 

 

25 N. Día internacional contra la violencia 

de la mujer. Guía didáctica. Atópase en: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites

&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZWN1cn

Nvc2lndWFsZGFkfGd4OjY4ZTc2YmUzNDEy

NjZhY2I 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GwQ4Ngc9GIg
http://www.youtube.com/watch?v=GwQ4Ngc9GIg
https://www.youtube.com/watch?v=0y9zJ5J2bWA
https://www.youtube.com/watch?v=0y9zJ5J2bWA
http://www.youtube.com/watch?v=XjN2Ly2VhH4
http://www.youtube.com/watch?v=XjN2Ly2VhH4
http://www.youtube.com/watch?v=iax2W9qAfK0
http://www.youtube.com/watch?v=iax2W9qAfK0
https://www.youtube.com/watch?v=E4fEzd50QAc
https://www.youtube.com/watch?v=E4fEzd50QAc
../CuadernoTeoriaCompleto%20(1).pdf
../CuadernoTeoriaCompleto%20(1).pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipcervantes/images/Coeducacion/Guiarecursoscoeducacion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipcervantes/images/Coeducacion/Guiarecursoscoeducacion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipcervantes/images/Coeducacion/Guiarecursoscoeducacion.pdf
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/130propuestascoeducacion.pdf
http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/130propuestascoeducacion.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B8O0gMciFly3TTFyNEFHZjFBVGs/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B8O0gMciFly3TTFyNEFHZjFBVGs/edit?pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZWN1cnNvc2lndWFsZGFkfGd4OjY4ZTc2YmUzNDEyNjZhY2I
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZWN1cnNvc2lndWFsZGFkfGd4OjY4ZTc2YmUzNDEyNjZhY2I
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZWN1cnNvc2lndWFsZGFkfGd4OjY4ZTc2YmUzNDEyNjZhY2I
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyZWN1cnNvc2lndWFsZGFkfGd4OjY4ZTc2YmUzNDEyNjZhY2I
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9. DISCUSIÓN E REFLEXIÓN. CONCLUSIÓNS 

Como xa falamos ó longo deste traballo, a sociedade na que vivimos está impregnada de 

estereotipos sexistas cos que nos vamos socializando dende o nacemento. Durante o período 

de prácticas comprobei que xa dende ben cativos e cativas teñen marcados os roles de xénero 

discriminatorios que están interiorizando do contexto social e cultural que lles rodea.  Mais 

tamén atopei diferenzas entre os distintos casos e houbo unha certa evolución dende que 

cheguei ata que rematei o Prácticum. 

Primeiramente analizarei a observación previa á intervención coeducativa. 

En xeral, as nenas mostraban un interese maior polas princesas tradicionais, pola imaxe 

(vestidos, maquillaxe, pelo longo,...) fixábanse moitísimo no aspecto físico das persoas, 

gustábanlle moito as monecas tipo barbie, monster,... 

Os nenos en xeral mostraban máis interese polos animais, peluches e xoguetes menos 

feminizados e tiñan menos interese polo aspecto físico ou polos contos de princesas 

tradicionais. 

Á hora do xogo influíu bastante o menor número de nenos e o nivel de desenvolvemento. 

Moitas veces o neno con necesidades educativas de apoio específico  xogaba coas dúas nenas 

menores a que el era o bebé, os outros de tres anos participaban aínda no xogo individual ou 

entre eles a que eran animais ou guerreiros e o de catro anos xogaba coas nenas de cinco. 

Quizais por iso podíase observar nel que non tiña o menor reparo en xogar a xogos 

denominados feminizados, a poñer tacos ou pintar a cara, que noutro contexto seguramente 

non se sentiría tan libre para poder gozar de calquera tipo de xogo ou material. 

As nenas tanto xogaban ás cociñas, como a loitas, como a papás e mamás (sempre coa base 

dunha familia tradicional na que a muller cumpría o papel que lle ven asignado 

culturalmente). 

Así, pois, xa na escola infantil o alumando amosa estereotipos de xénero. 

Foi básico poder coñecer a situación de xénero do alumnado para así poder intervir en 

aspectos que fosen necesarios. Puiden ter traballado outras moitas temáticas, mais pareceume 

interesante incidir na idea de princesa que tanto adoraban e que puidesen coñecer outros 

modelos e reflexionar sobre os tradicionais. Igual que sucedeu co reparto do traballo 

doméstico, pois inda que as familias das que proveñen son xoves, en xeral as nais son as que 
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levan un maior cargo do traballo doméstico ademais de tamén traballar fóra da casa. E a 

beleza tamén me pareceu moi importante, pois era un tema do que falaban a diario, que tamén 

o ligaban moito á idea de princesa. 

As actividades previas ós contos non desvelaron datos diferentes ós esperados. Princesas 

con coroa e vestido, mamás que levan máis peso de traballo ou que cumpren roles de 

coidadoras e sumisas, mulleres que se dedican á cociña ou que teñen mozo e por suposto os 

vestidos longos e os tacos son fantásticos. 

Polo transcurso da intervención coeducativa púidose observar que os modelos de princesas 

eran máis diversos, había princesas que tiñan mozo, outras non, algunhas que compartían as 

tarefas domésticas cos príncipes ou mesmo as que saían coas súas amigas a comprar coroas, é 

dicir propuxéronse roles e modelos alternativos.  

En referencia ó aspecto físico, ademais de fixarse en se algo era bonito, tamén tiñan en 

consideración outros aspectos como a comodidade ou o uso máis práctico de determinados 

vestiarios.  

En relación ós materiais e guías para a educación con enfoque de xénero, decateime de que 

hai moitos recursos na rede, mais nas escolas non parece facerse un traballo sistemático e 

cotiá, observei que unha gran maioría eran programacións pensadas para o día da muller. 

Penso que este gran problema social que estamos sufrindo debe ser atacado por tódolos 

frontes posibles e limitar a maior parte das intervencións a un só día paréceme desafortunado 

e pouco efectivo quizais, sería como, e salvando todas as distancias,  intervimos co alumnado 

autista o día do autismo, e realizamos guías didácticas para o día do autismo. 

É necesario profundar máis, ter máis conciencia. Observei que en moitas escolas non hai 

unha especial sensibilización coa discriminación da muller, quizais porque esta sexa invisible 

e se pense que xa está todo conseguido. Quizais teñamos que comezar por concienciar ó 

profesorado, de aí que recollese eu algúns recursos neste eido. Se o profesorado non ten unha 

actitude crítica non verá as desigualdades e non poderá intervir para que o alumnado teña 

modelos apropiados e a escola seguirá perpetuando este modelo de sociedade patriarcal e 

androcéntrica na que nos socializamos. 

Coa intervención coeducativa comprobamos unha vez máis que o sexismo é unha construción 

sociocultural e polo tanto modificable. A sociedade na que vivimos non se pode cambiar dun 

día para outro, pero coa preparación adecuada do profesorado, co seu compromiso e 
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utilizando as ferramentas apropiadas poderemos reconstruír e mellorar as circunstancias 

actuais. Eu quero seguir formándome neste eido, este TFG contribuíu un chisco a esa 

formación, da que son consciente, inda queda moito camiño por percorrer. 

Para finalizar, farei unha breve referencia aos obxectivos deste traballo, considero que 

os acadei, pois, a miña pretensión non era tanto profundar extensamente na temática como a 

de deseñar tarefas con perspectiva de xénero relacionados con contos (en prosa e/ou verso) 

para levar á práctica na aula de infantil. O Traballo fin de grao contribuíu tamén ao 

desenvolvemento dalgunhas competencias profesionais xerais, específicas e transversais. 
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ANEXO I  (Adaptación do conto “La cenicienta que no quería comer perdices”) 

  

A CINCENTA QUE NON 
QUERÍA COMER PERDICES
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A CINCENTA

DESEXABA CON

TANTA FORZA IR Á

FESTA...

 

QUE O DESEXO SE

 CUMPRIU 
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PERO ESTABA TAN 

NERVOSA QUE Ó

DÍA SEGUINTE

NON SE

LEMBRABA DE

NADA

 

PERO ALÍ

ESTABAN ESES

DOUS SEÑORES

CO ZAPATO DE

CRISTAL...
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ESPERANDO A 
QUE 

O PROBASE

 

Ó PRINCIPIO NON

LLE CABÍA...

PERO APRETOU E 
APRETOU ATA 
QUE LLE ENTROU 
E METEU A PATA...
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PORQUE TIVO QUE

CASAR CO

PRÍNCIPE!

 

Ó PRÍNCIPE 
ENCANTÁBANLLE AS 
PERDICES, PERO A 
CINCENTA É 
VEXETARIANA, NON 
COME NIN CARNE NIN 
PEIXE NIN USA ROUPA 
DE COIRO, AÍNDA ASÍ 
TIÑA QUE COCIÑAR AS 
PERDICES PORQUE ERA 
A COMIDA PREFERIDA 
DO PRÍNCIPE...
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ESTAS ESTÁN 
SALGADAS!

ESTAS 
QUEIMADAS!

ESTAS ESTÁN 
CRÚAS!

GRITABA O PRÍNCIPE 
MALHUMORADO, 
PORQUE NUNCA 
COCIÑABA AS 
PERDICES Ó SEU 
GUSTO, QUE 
DISGUSTO!

 

E O PEOR:

TIÑA QUE IR

SUBIDA NOS 

ZAPATOS DE

CRISTAL, DE 

TACÓN E DE 

PUNTA!
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QUE VERTIXE!
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Ó PRINCIPIO

INTENTOU PÓR A 

ESPALDA RECTA, 

PERO CAÍA PARA 

ATRÁS, LOGO FOISE 

INCLINANDO E POLA 

ESPALDA FORON 

ESCORREGANDO

TODAS AS IDEAS E 

ILUSIÓNS

 

E A PLANTA DO PÉ 
COMPLETAMENTE DESFEITA...
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Pulse para añadir un título

 

 

 

A CINCENTA CADA VEZ ATOPÁBASE 
PEOR:

   ENFERMA

                        DEPRIMIDA          

                                                 PERDIDA
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Pulse para añadir un título

● Pulse para añadir texto

ENTÓN SENTIUSE 
MOI SOA...

SÓ TIÑA Ó SEU 
“AMADO” 
PRÍNCIPE, AS 
COSTAS TORTAS, 
OS PES 
ESNAQUIZADOS E 
O CORAZÓN 
DESFEITO
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● Pulse para añadir 
texto

UN DÍA TIVO A SORTE 
DE VERSE A ELA MESMA

 

 

E RIUSE DELA MESMA,
 DO INOCENTE QUE FORA
 PENSANDO QUE UN          
 PRÍNCIPE A SALVARÍA

DESPOIS DE VIVIR 
ANOS CUN, 
DECATOUSE DE QUE 
OS PRÍNCIPES NON TE 
SALVAN...

NIN OS CAMIONEIROS, 
NIN OS BARBEIROS, 
NIN OS INXEÑEIROS... 
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DEIXOU DE SENTIRSE

CULPABLE, 

PERDOOUSE E 

DECATOUSE DE QUE A 

ÚNICA CAPAZ DE 

SALVARTE...

 

Pulse para añadir un título

ES   TI   MESMA
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ASÍ QUE A CINCENTA DIXO

BASTA E APARECEU A 
FADA QUE ERA UNHA BASTA

(TEÑO QUE CONTARVOS QUE 
AS FADAS SON, GORDIÑAS, 
PELUDAS E MORENAS, VIVEN 
DENTRO DE NÓS E SAEN 
CANDO DICES BASTA)

 

CANDO A FADA VEU 
Á CINCENTA 
ABRAZOUNA FORTE 
E A CINCENTA NO 
MOMENTO QUE SE 
SENTIU ACOLLIDA 
COMEZOU A CHORAR

HABÍA TANTO, 
TANTO TEMPO QUE 
NON CHORABA!
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Pulse para añadir un título

PRIMEIRO COMEZOU CHORANDO POLO PRÍNCIPE, AS PERDICES 
MORTAS E POLOS ZAPATOS. LOGO SEGUIU CHORANDO Ó 
RECORDAR QUE A SÚA MADRASTRA A MALTRATABA, QUE O SEU 
PAI A TRATABA PEOR E QUE AS SÚAS IRMÁS CASE MORREN 
INTENTANDO USAR UNHA TALLA 38

CHOROUNO TODO, TODO...

 

CHOROU TANTO, QUE 
SE SENTIU MELLOR 
QUE NUNCA

BALEIRA!

(CO MEDO QUE LLE DABA A 
ELA QUEDAR BALEIRA...)

 



68 

 

AGORA SÓ TIÑA QUE
 ENCHERSE DE 

COUSAS BONITAS

●

SABÍA QUE TENDO A 
FADA BASTA Ó LADO 
CONSEGURÍAO

 

LOGO DEIXOU OS 
ZAPATOS E AS 
PERDICES

O PRIMEIRO QUE FIXO 
FOI DEIXAR Ó PRÍNCIPE
(AINDA QUE É MOI DIFÍCIL, É TAN 
DIFÍCIL QUE ÁS VECES REPITES 2 OU 
3 PRÍNCIPES MÁIS)
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UNHA VEZ SOA, 
DESCUBRIU QUE QUERÍA 
DESFRUTAR DO SEU 
CORPO, QUE TAN 
MALTRATADO ESTIVERA

DESCUBRIU A DANZA 
LIBRE QUE TE FAI SENTIR 
LIBRE

NESTA DANZA DÁ IGUAL 
SER MOI ALTA, MOI BAIXA, 
MOI GORDA, MOI FLACA, 
UNHA AVOA OU UNHA 
NENA... TODAS PODEMOS 
BAILAR!
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UNHA VEZ LIBRES, PUIDERON REALIZAR OS SEUS 
SOÑOS, AXUDÁNDOSE ENTRE SI.

A CINCENTA MONTOU UN RESTAURANTE/CABARET 
VEXETARIANO NO QUE, ADEMAIS DE COMER NON 
PARABAN DE BAILAR.

 

Pulse para añadir un título

Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4

0

2

4

6

8

10

12

Columna 1

Columna 2

Columna 3

AGORA A CINCENTA ESTÁ MOI FELIZ DE PODER CAMBIAR A 
SÚA VIDA

DECIDIU SER LIBRE PARA SEMPRE

 


