
                

C O E D U C A C I Ó N  E M O C I O N A L  

E  P R E V E N C I Ó N  D E  

V I O L E N C I A S  M A C H I S T A S  

Dirixido a persoas educadoras de espazos      

non escolares 

Nesta formación, financiada pola Xunta de 

Galicia e facilitada por InteRed Galicia, 

abordarase como previr as violencias machistas 

a través dunha praxe coeducativa 

transformadora, que integre unha mirada de 

ciudadanía global nas nosas intervencións coas 

comunidades educativas do ámbito non formal. 

Para poder comprender mellor de que maneira 

afecta a desigualdade machista existente na 

nosa sociedade ás xeracións máis novas, dende 

InteRed, apostamos por poñer o foco na 

educación emocional con perspectiva de 

xénero e brindaranse técnicas concretas lúdico-

educativas que axuden ao traballo das persoas 

educadoras coa xuventude. 

 

Dentro desta proposta, consideramos clave 

seguir os pasos da folla de ruta da nova campaña 

de InteRed “Toca Igualdade”:  

IDENTIFICAR + DESMONTAR + ACTUAR.  

É dicir, primeiro hai que identificar as violencias 

machistas na nosa contorna para, a 

continuación, sinalar e comprender as causas 

que as xeran  e así, e terceiro lugar, saber como 

podemos tomar un papel activo na súa 

transformación e a construcción dun mundo libre 

de violencias machistas. 

 

Así mesmo, os catro eixos da nosa proposta 

educativa e, sobre os cales nos basaremos, son: 

· O coidado do planeta e das persoas; 

· Diversidade de indentidades; 

· Educación afectivo-sexual; 

· Prevención de violencias machistas.   

 

C U R S O  E N  L I Ñ A  

 

29 setembro 

- 

18 outubro 

                        15 horas 

 

Aula virtual de InteRed 

 

  

    METODOLOXÍA 

Parte das propias vivencias, cunha 

metodoloxía activa, participativa 

e motivadora. A partir de materiais 

formativos elaborados por InteRed, 

a través de: 

· Visualización de vídeos 

explicativos 

· Lecturas PDF 

· Exercicios prácticos individuais e 

grupais coa titorización e 

seguimento da persoa facilitadora 

· Participación nos fotos de 

debate 
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A quén se dirixe: 

Axentes sociais e educativos de ámbitos non escolares, como son persoas técnicas de xuventude, 

de centros socioculturais, monitorado de ocio e tempo libre ou técnicas de asociación e ONG. 

Persoas interesadas na prevención das violencias machistas e na abordaxe e transformación da 

realidade social dende unha intervención sensible ao xénero, feminista e cunha mirada de 

cidadanía global.  

 

Nivel: Intermedio 

Programación: 

1. Metodoloxía socioafectiva e escaleira da provención 

Apertura do curso, presentación da programación e estrutura, así como das persoas 

facilitadoras e participantes. Explicación da metodoloxía utilizada e as súas bases teóricas. 

 

2. Marco teórico: coeducación emocional e para a cidadanía global 

Abordaremos con detalle o que entendemos nós por coeducación emocional, a 

importancia de traballar a educación emocional con perspectiva de xénero coa 

xuventude, como facelo e para que. 

 

3. Identificación das violencias machistas e as súas causas 

Centraremos este terceiro módulo en desgranar as violencias machistas, de que falamos 

cando falamos deste termo, os diferentes tipos e como afectan ás persoas mozas coas que 

traballamos. 

 

4. Interseccionalidade e técnicas de facilitación sobre igualdade con xuventude 

Nesta última intervención falaremos da interseccionalidade como aposta para 

comprender mellor cales son os nosos eixos de privilexio e opresión e que podemos facer 

con eles, comprender cal é o noso papel. Por último daremos apuntes sobre estratexias de 

participación colectiva por un mundo libre de violencias machistas: xóvenes como axentes 

de cambio 

 

AVALIACIÓN. Para alcanzar os obxectivos será importante: 

-Lectura dos textos e visualización dos vídeos formativos de cada tema; 

-Realizar os exercicios individuais ou colectivos propostos na aula virtual; 

-Participación dos foros de debate. 

 

 

 

Máis detalle…  
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Inscrición: 

Aberto prazo de inscripción: Enlace ao formulacio de solicitude aquí 

 

Pezo:  

Curso totalmente gratuíto. Esta formación está financiada ao abeiro da intervención de proxectos 

de Educación para o Desenvolvemento e a Cidadanía Global. Proxecto “De Ítaca a Ávalon: da 

igualdade na educación á coeducación para a transformación social e polo dereito a unha vida 

libre de violencias machistas”, aprobado e financiado pola Subdirección Xeral de Cooperación 

Exterior da Xunta de Galicia na convocatoria de 2019. 

Prazas: 10 

 

Cancelacións: 

Debido a que o curso conta cun número limitado de prazas, se despois de enviar a solicitude non 

se poidera realizar a formación por algún imprevisto, rogamos que se comunique coa equipa de 

InteRed Galicia coa maior brevidade posible, no correo electrónico: galicia@intered.org ou no 

teléfono 693.53.72.79, co fin de asignar a praza a outra persoa interesada. 

 

Certificacións: 
Achegarase certificado acreditativo a todas aquelas persoas que teñan cumplido cos requisitos 

recollidos na avaliación. 

 

Formación a cargo de: 
Jennifer Santín Vivero. Traballadora Social especializada en investigación aplicada a estudos de 

feminismo, xénero e cidadanía. Conta cunha ampla experiencia no traballo con adolescencia 

sobre violencias machistas, como facilitadora de formacións tanto en liña como presencial da 

mesma temática e coidados feministas, así como atención a vítimas de violencia de xénero. 

 

Información: 
Bárbara Penas Rey. Organizadora da formación. 

galicia@intered.org 

693.53.72.79 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=63WIve9DdkibUDd-clNIU_vSDoyxjqJEioH3DKvWCvJUQlQzTk9PVVFLTzlNWjRPVjMzVzBYM0dINy4u
mailto:galicia@intered.org
mailto:galicia@intered.org

