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INTRODUCIÓN

Mulleres e homes chegamos ao século XXI compartindo un contorno
social, económico, político e cultural, no que os antigos modelos de convi-
vencia e división sexual de espazos, funcións e traballos están experimentan-
do profundos cambios.

Estes cambios están marcados pola incorporación progresiva das
mulleres aos espazos públicos da política, a economía e a cultura, e pola
familiarización da sociedade cos novos modelos femininos que ocupan pos-
tos de dirección e decisión política ou económica. Os homes achéganse
tamén ao espazo privado, implicándose nas responsabilidades familiares,
aínda que a un ritmo bastante máis lento que o da incorporación das
mulleres ao público.

No ámbito económico e social, estanse a presentar novos retos aos que
mulleres e homes deben poder responder en igualdade de condición.
Algúns deles son:

z O manexo e control das tecnoloxías da información.

z A importancia da formación permanente ao longo da traxectoria
profesional de todas as persoas.

z O desenvolvemento de capacidades relacionadas coa adaptación a
un contorno cambiante que implica aprender a analizar ese contor-
no e adoptar decisións para situarse adecuadamente nel.

É evidente que para responder a eses desafíos resulta pouco adecuado
continuar mantendo divisións sexuais cando o que se necesita é integrar as
capacidades e intereses de todos e de todas.

Neste sentido, a formación en igualdade de oportunidades é unha
ferramenta que achega os recursos necesarios para afrontar os novos retos,
ademais de permitir a adecuación dos procesos formativos á normativa
nacional, europea e internacional que existe na materia.

Os poderes públicos non son alleos a esta problemática e son cons-
cientes da necesidade que toda sociedade ten de afrontar na súa demo-
cratización, de mellorar o benestar da poboación en xeral e de posibilitar
o desenvolvemento das capacidades individuais sen que estean mediatiza-
das polos estereotipos de xénero, xa que isto permitirá que a sociedade se 7
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enriqueza e aproveite todas as potencialidades das súas cidadás e dos seus
cidadáns.

En consecuencia, os poderes públicos teñen realizado e realizan un
intenso labor para o desenvolvemento das bases legais e normativas, así
como para a creación de instrumentos que faciliten as intervencións tenden-
tes ao logro da igualdade entre os sexos. Esta guía que se presenta de segui-
do é un exemplo diso.

PRESENTACIÓN

A guía está concibida como unha ferramenta didáctica que posibilite a
implementación de accións formativas sobre igualdade de oportunidades
entre os sexos, tanto de carácter específico como integradas noutras forma-
cións de diferente contido. Polo tanto, proponse unha didáctica que ten
entidade en si mesma ou que pode ser transversalizada noutras accións for-
mativas. A guía responde e adecúase ás normativas e políticas marcadas
polos organismos internacionais e pola Comunidade Europea.

FINALIDADE

A guía ten como finalidade proporcionar un esquema básico e claro que
permita ás persoas que a utilizan deseñar e implementar actuacións forma-
tivas, adaptables a diferentes contextos de formación e diferentes destinata-
rios e destinatarias para avanzar no logro da igualdade de oportunidades
entre mulleres e homes.

OBXECTIVOS

A guía está concibida para lograr dous tipos de obxectivos: un deles diri-
xido ás formadoras ou aos formadores e outro ás persoas participantes no
proceso formativo.

OBXECTIVOS DIRIXIDOS AOS FORMADORES E FORMADORAS: 

z Ofrecer as informacións básicas para traballar a igualdade de opor-
tunidades entre mulleres e homes e a perspectiva de xénero.

z Proporcionar un modelo didáctico de intervención que contén pro-
postas de traballo capaces de constituír un proceso de aprendizaxe
sobre a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

8
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OBXECTIVOS DIRIXIDOS ÁS PERSOAS PARTICIPANTES NAS
ACCIÓNS FORMATIVAS: 

z Proporcionar os coñecementos básicos sobre a igualdade de oportu-
nidades desde o marco conceptual sexo/xénero, ata o desenvolve-
mento histórico e lexislativo do concepto de igualdade de xénero.

z Achegar criterios que permitan tanto analizar as situacións de des-
igualdade como valorar os niveis de igualdade alcanzados.

z Incorporar os principios e estratexias da igualdade de oportunidades
ao deseño das accións formativas.

z Introducir a igualdade de oportunidades como un criterio de calida-
de para a formación, que desde unha postura activa, permita res-
ponder ás exixencias da realidade económica e social.

COLECTIVO DESTINATARIO

A guía está dirixida a todas e todos os profesionais cun ámbito de inter-
vención susceptible de converterse nun espazo para a reflexión e a forma-
ción. Polo tanto, as persoas destinatarias son formadoras e formadores de
contidos diversos, axentes para a Igualdade de oportunidades, profesorado
de diferentes niveis de instrución, traballadoras e traballadores sociais, per-
soal técnico de proxectos de desenvolvemento, de proxectos enmarcados
en iniciativas europeas, etc. que teñen en común o desexo e a necesidade
de intervir na realidade socioeconómica para equilibrar a situación e posi-
ción de mulleres e homes.

Estas e estes profesionais, para desenvolver a súa actividade, necesitan
dispoñer de coñecementos e instrumentos que lles faciliten a integración do
enfoque de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes nas súas
intervencións.

ESTRUTURA DOS CONTIDOS: 

A Guía de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
estrutúrase en dous grandes apartados: 

Orientacións básicas para comprender a guía e para a posta en prácti-
ca de accións formativas de igualdade de oportunidades. Como tal explicí- 9
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tanse a finalidade, obxectivos, público ao que se dirixe, orientacións meto-
dolóxicas e criterios de avaliación.

z Desenvolvemento curricular dos contidos sobre igualdade de opor-
tunidades. Contén as informacións teóricas e as propostas de traba-
llo que permiten alcanzar os obxectivos e executar as accións forma-
tivas.

Estes contidos desenvólvense a través dos tres módulos que se mostran
no cadro:

Estes módulos conteñen:

z Os obxectivos, puntos de referencia das aprendizaxes a obter polas
persoas participantes no proceso formativo.

z As presentacións teóricas e informacións que permiten á forma-
dora ou formador centrar os contidos a desenvolver no módulo. O
encadre teórico estrutúrase a través de dous bloques informativos,
un reflectido ao inicio, no que se realiza unha descrición dos concep-
tos básicos relacionándoos entre si. O segundo bloque está constitu-
ído polos anexos informativos, consistentes nun glosario de concep-
tos e informacións que orientan e completan o coñecemento teóri-
co do tema.10

GUÍA DE IGUALDADE
DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES
E HOMES

Introdución

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MARCO CONCEPTUAL

Introduce o marco de referen-
cia ou sistema explicativo que
servirá de base para a constru-
ción dos xéneros

A IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES

Estratexias de transformación
social: desenvolvemento histó-
rico e lexislativo da igualdade
de xénero e as súas aplicacións
na sociedade actual

SITUACIÓN ACTUAL
DAS MULLERES

Análise da realidade actual de
mulleres e homes, así como ela-
boración de propostas de
actuación desde o enfoque da
igualdade de oportunidades
para planificar intervencións



z As actividades que permitirán crear situacións de aprendizaxe para
a comprensión e experimentación dos contidos coa finalidade de
conseguir os obxectivos específicos do módulo. As actividades
estrutúranse en torno a: 

y Os obxectivos da activade.

y A presentación da actividade, na que se mostra a situación de
aprendizaxe que se propón, explicándose máis os obxectivos a
alcanzar.

y As pautas de desenvolvemento da actividade, nas que se presen-
ta a secuencia metodolóxica a poñer en práctica na aula para o
logro dos obxectivos. A vivencia das situacións permitirá que as
persoas, tanto en grupo como individualmente, poidan apropiar-
se do seu propio proceso de aprendizaxe.

y Informacións e orientacións complementarias que achegan infor-
mación máis concreta sobre o obxecto de traballo ou precisan
algunha instrución para o bo desenvolvemento da actividade.

y Os instrumentos de traballo ou soportes sobre os que cada parti-
cipante do proceso formativo, plasma as súas vivencias para
poder, posteriormente, analizalas e convertelas en aprendizaxes

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS XERAIS

O proceso de aprendizaxe que se propón para desenvolver ou imple-
mentar os contidos desta guía baséase nos principios da pedagoxía do des-
cubrimento e da metodoloxía coñecida como investigación-acción. O mode-
lo de aprendizaxe é, ademais, experimental e construtivo. Esta presentación
obriga a ter en conta varias realidades como punto de partida:

z O proceso de aprendizaxe non se basea na transmisión de coñece-
mentos teóricos por parte da persoa formadora senón nunha inter-
acción permanente entre persoa formadora e formada para constru-
ír un coñecemento conxunto. Isto ocasiona que o grupo adopte un
papel activo na aprendizaxe.

z A persoa en formación vive un proceso no que paulatinamente vai
descubrindo informacións e apropiándose de coñecementos e habi-
lidades necesarias para a acción, para a intervención no terreo.

11
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Trátase, pois, dun traballo conxunto, no que a persoa formadora pro-
pón situacións de aprendizaxe que unha vez vividas e analizadas van ache-
gando coñecementos novos que consolidan ou modifican os que xa se
tiñan.

As prioridades do proceso formativo céntranse principalmente no des-
envolvemento de obxectivos actitudinais e experienciais, xa que se con-
siderou que o cambio de actitudes propicia e favorece o avance da igualda-
de de oportunidades ao desenvolver posicionamentos persoais máis iguali-
tarios.

Por todo isto, o marco do aprendizaxe debe ser:

ACTIVO, na medida en que se fomenta a exploración, descubrimento
e sistematización da realidade de xénero, á vez que se estimula a elabora-
ción de conclusións persoais que progresivamente levarán a tomar unha
decisión pensada e argumentada sobre a situación e posición das mulleres
e homes e a necesidade de equilibrala.

PARTICIPATIVO E GRUPAL, considerando “a participación activa”
como un instrumento básico para a interacción entre os membros dun
grupo, aproveitando con isto o intercambio de opinións, posicións e expe-
riencias entre as persoas que participan no proceso formativo.

SOCIALIZADOR, en tanto que permite incorporar e traballar con con-
ceptos, puntos de vista e valores diferentes, ás veces contrarios, favorecen-
do unha maior amplitude de miras. O grupo constitúe un elemento de
aprendizaxe de actitudes en si mesmo xa que crea o marco para integrar o
respecto, a cooperación, a negociación, etc.

IMPLICATIVO, porque as situacións de aprendizaxe, polo seu carácter
vivencial, van significando paulatinamente un compromiso que desemboca
na elaboración dun plan de intervención como resultado dun proceso no
que se descobre, obtén información, discute, interpreta, anticipan conse-
cuencias e sitúa en primeiro plano a súa posición persoal fronte á igualdade
de oportunidades.

O PROCESO DE APRENDIZAXE

A formadora ou formador, para o bo desenvolvemento da acción for-
mativa, debe ter en conta que o proceso de aprendizaxe que se propón nas
actividades percorre tres fases:12
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z Entrada de información nova que debe ampliar o campo de coñece-
mentos que se posúe e achegar, alomenos, visións ou ópticas de
interpretación da realidade diferentes ás marcadas ou nesgadas por
unha visión estereotipada da realidade.

z Organización da información en bloques ou conxuntos de contidos
interrelacionados e sistematizados que posibiliten a obtención de pis-
tas para a intervención.

z Integración da información resultante das aprendizaxes no propio
esquema de identidade, que debe permitir ter ferramentas para a
acción. 

Para logralo, a formadora ou formador na implementación das activida-
des debe ter presente que cada actividade require tempos para:

z A vivencia da situación de aprendizaxe, momento no que se produ-
ce a entrada de información nova.

z A reflexión en grupos, momento no que se contrasta e organiza a
información.

z A análise da información, momento no que se deben presentar as
cuestións que permitan extraer significados propios do tema obxec-
to de traballo.

z A acción, momento no que se illan de forma individual e personali-
zada as pistas para a intervención. Correspóndese co apartado de
conclusións persoais.

Este percorrido é o que converte a acción formativa nun proceso indivi-
dual dentro dunha metodoloxía de grupo.

As actividades deben procurar a implicación de cada unha das persoas
do grupo a través da incorporación das súas experiencias como unha parte
esencial da aprendizaxe significativa e deben permitir desenvolver a capaci-
dade de aprender en equipo, contrastando coñecementos e opinións,
tomando iniciativas e motivando a cada persoa á aplicación práctica dos
coñecementos.

No desenvolvemento da actividade formativa, requírese o manexo de
técnicas que posibiliten unha interacción adecuada, baseada na supervisión
e apoio individualizado dos procesos de aprendizaxe, respondendo ás difi- 13
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cultades que se van presentando, respectando os diferentes puntos de vista
e valorando a contribución de cada persoa do grupo.

No estilo docente deberán integrarse valores que faciliten a aprendiza-
xe cooperativa e o traballo en equipo. ao favorecer a implicación e interac-
ción entre as persoas do grupo, facilítase o desenvolvemento de valores
como a tolerancia e o respecto ás diferenzas. Estas actitudes son necesarias
para facilitar a superación dos estereotipos de xénero, e aumentar a sensibi-
lidade ante as situacións de discriminación no contorno próximo, prestando
atención ás propias actitudes fronte á igualdade de xénero.

Ao mesmo tempo, é importante dar pautas para organizar e guiar a
busca activa de información, conectada coa observación activa da realidade
económica, política e social de mulleres e homes, tanto a nivel local como
en xeral.

AVALIACIÓN

Proponse un modelo de avaliación continua, global e basicamente cua-
litativa, posto que se trata de avaliar un proceso que vai desde a planifica-
ción inicial das accións formativas ata a finalización destas.

É global porque abarca todos os factores que interveñen: os formado-
res e formadoras, as alumnas e alumnos, os métodos e técnicas e o mesmo
proceso de ensino-aprendizaxe.

É basicamente cualitativa posto que a formación en igualdade de opor-
tunidades inclúe coñecementos e habilidades, pero tamén o traballo con
actitudes, como parte esencial do mesmo.

A avaliación permite á persoa formadora establecer a retroacción infor-
mativa necesaria para ir regulando o seu traballo, en canto ao cumprimen-
to de obxectivos, adecuación de técnicas e estratexias, e coñecemento das
individualidades do grupo en formación.

Dentro do continuo da formación, pódense diferenciar tres momentos
para realizar a avaliación:

z Inicial: ao comezo do proceso formativo, para coñecer as persoas ás
que se dirixe a formación, as súas expectativas, intereses, coñece-
mentos e actitudes.

14
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z Ao longo da actividade formativa: mentres se desenvolve esta, é
importante valorar a adecuación das actividades, os métodos, as
relacións que se establecen na aula entre todas as persoas (profeso-
rado e alumnado) para darse conta de como avanza o programa for-
mativo.

z Ao final do proceso formativo, permite analizar o cumprimento dos
obxectivos pero tamén revisar como transcorreu todo o proceso, e
mellorar futuras intervencións.

Nesta guía, no propio deseño das actividades de aprendizaxe, inclúese
a posibilidade de que cada persoa do grupo en formación vaia realizando
unha avaliación activa e continua con respecto do traballo sobre os contidos
que se propoñen. Así poden ir coñecendo que aprenden e como, mentres
se potencia o seu recoñecemento como parte activa en todo o proceso.

A actividade final, na que se propón a realización dun traballo de
campo, poñendo en práctica todos os coñecementos, destrezas e actitudes
desenvolvidas ao longo de todo o proceso, servirá tamén como avaliación.

PERFIL COMPETENCIAL DA PERSOA FORMADORA EN
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Na descrición do perfil de competencias que se mostra a continuación
pártese de considerar competencia ao conxunto de coñecementos (saber
ser), destrezas e habilidades (saber facer) que unha persoa ten e pon a fun-
cionar de forma automática para resolver unha situación de traballo e poder
así desempeñar unha ocupación. Por iso as competencias da formadora ou
formador están formadas por tres conxuntos de saberes:

SABER. COÑECEMENTOS TEÓRICOS

z A orixe, desenvolvemento da desigualdade e a discriminación das
mulleres. Factores que interveñen.

z Marco conceptual do sistema sexo/xénero ou análise da realidade
desde a perspectiva de xénero: conceptos de sexo, xénero, socializa-
ción diferencial de xénero, estereotipos, roles.

z Evolución histórica do papel das mulleres e os homes na sociedade.
Situación actual. Implica dispoñer de coñecementos básicos sobre os
principais eixes que marcaron a historia económica, política e social. 15
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z Características da orixe e desenvolvemento do pensamento feminis-
ta e as súas consecuencias históricas.

z As ferramentas para a intervención. O principio de igualdade de
oportunidades e as políticas de igualdade de oportunidades, accións
específicas e transversais (Mainstreaming). Na actualidade, a Unión
Europea constitúe un marco de referencia imprescindible, polo que
é necesario coñecer e comprender a súa estrutura e funcionamento,
e moi particularmente as liñas de actuación en materia de política
económica e social e as súas consecuencias en España e na
Comunidade Autónoma galega.

SABER FACER. DESTREZAS E HABILIDADES

Estas competencias son as máis relacionadas coa execución ou realiza-
ción da misión do posto de traballo. Denomínanse tamén competencias téc-
nicas.

Posto que a acción terá por finalidade última incitar e motivar ao grupo
de participantes e xerar cambios na realidade, a persoa formadora necesita
ter unha serie de habilidades relacionadas con:

z A concepción e deseño de accións formativas. Implica ser capaz de
identificar as necesidades formativas dun colectivo para poder con-
vertelas en contidos estruturados mediante os que se resolvan os
déficits formativos e se alcance a misión para a que se deseña a
acción formativa.

z A planificación da acción formativa. Implica utilizar habilidades liga-
das á proxección temporal e á anticipación de obstáculos, así como
ser capaz de secuenciar metodoloxicamente os contidos.

z A implementación. Conleva a posta en práctica das habilidades
docentes: empatía, capacidade de motivación, claridade nas consig-
nas e instrucións de traballo, atención permanente ao desenvolve-
mento da tarefa e á evolución do grupo e da súa aprendizaxe, res-
pecto dos tempos individuais de aprendizaxe, organización e siste-
matización de resultados.

z A avaliación. Implica ser capaz de aplicar os métodos que se adecú-
en ao colectivo, ao proceso e aos contidos, planificar os momentos
máis apropiados do proceso para realizar as medicións e elaborar os
instrumentos idóneos para obter información.16
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SABER SER. ACTITUDES

Esta categoría de competencias está ligada ás calidades persoais que se
utilizan no desempeño dunha tarefa profesional. Adóitase denominalas
tamén competencias estratéxicas xa que están relacionadas coas habilidades
sociais e as estratexias empregadas para as relacións humanas. A maioría
son transferibles dunhas actividades profesionais a outras. No caso que nos
ocupa, as máis necesarias son:

z Mentalidade aberta para aceptar un contorno cambiante e albiscar
as posibles transformacións futuras.

z Actitude imaxinativa para planear solucións anovadoras.

z Posición interesada e inquisitiva ante o contorno para descubrir e
identificar os factores e suxeitos do cambio.

z Actitude observadora para poder dispoñer de información perma-
nente sobre o contorno e as súas tendencias de evolución.

z Implicada coa igualdade de oportunidades entre os sexos para favo-
recer o cambio de actitudes dos colectivos cos que se traballe.

z Estratéxica para identificar as liñas de intervención máis eficaces e
desenvolver actuacións que faciliten o logro da igualdade de opor-
tunidades entre mulleres e homes.

De todo o dito, resulta fundamental que se asuma e valore a igualdade
de xénero como unha parte esencial dos dereitos humanos e que esta idea
se integre na actividade formativa. Isto implica tamén ser sensible ás situa-
cións de discriminación e adoptar unha postura activa fronte a elas.

Respecto dos contidos teóricos da igualdade de oportunidades, requí-
rese a actualización permanente deles. Para mantelos actualizados é impor-
tante coñecer os recursos informativos existentes e darse de alta nas súas
bases de datos para recibir a información con regularidade.

As tarefas da formadora ou formador para a aplicación desta guía didác-
tica deben percorrer a seguinte secuencia:

z Lectura e comprensión dos contidos, prestando especial atención ás
orientacións metodolóxicas para que resulten coherentes as activida-
des que se propoñen co proceso de aprendizaxe na súa totalidade. 17
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z Coñecemento detallado dos tres módulos que se propoñen. Se as
informacións xerais e as actividades non resultan suficientes para a
realización da actividade formativa (as informacións que se inclúen
son “indicativas”), deberán ampliarse antes de iniciar as sesións coa
bibliografía.

z Análise das actividades en relación co colectivo co que se vai traba-
llar e elección, en función disto, das técnicas máis apropiadas. O des-
envolvemento metodolóxico das actividades é orientativo xa que
optou por un desenvolvemento estandarizado para que posterior-
mente cada cal o adapte á súa situación concreta. Na bibliografía
móstranse algunhas referencias bibliográficas para ampliar as técni-
cas e dinámicas de grupo.

z Realización da programación. Deberá terse en conta que a guía é
unha proposta, por iso é posible introducir as variacións que se
crean convenientes e oportunas sempre que manteñan a coheren-
cia cos obxectivos xerais e as características do proceso formativo.

18
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MÓDULO I. MARCO CONCEPTUAL

INTRODUCIÓN

Este módulo ten como finalidade facilitar aos alumnos e alumnas a com-
prensión do marco explicativo do sistema sexo/xénero.

Para iso:

z Achega os conceptos necesarios para o coñecemento e a reflexión
sobre a construción social das identidades de xénero, e dos roles e
estereotipos que condicionaron e condicionan tanto os comporta-
mentos de homes e mulleres na nosa sociedade, como as posicións
que ocupan no ámbito económico, social, educativo e político.

z Facilita a análise da socialización diferencial de xénero e o peso que
esta ten na interiorización de comportamentos, valores e aspiracións
profesionais. Trata tamén de valorar se este é un modelo que propor-
ciona respostas adecuadas e útiles para os desexos e necesidades
dos homes e das mulleres da sociedade actual.

OBXECTIVOS XERAIS

z Comprender o marco conceptual que sustenta a análise de xénero.

z Analizar o proceso de socialización diferencial e os vieiros de trans-
misión e perpetuación do mesmo.

z Coñecer as características das identidades de xénero feminina e mas-
culina.

CONTIDOS

As diferenzas sexuais entre as persoas (sexo feminino- sexo masculino),
determinan unicamente diferenzas biolóxicas e funcionais na reprodución
sexual.

Sen embargo, ser home ou muller non é unha característica biolóxica,
senón unha construción de identidades a través de mecanismos de sociali-
zación pactados histórica e culturalmente, que sitúan a uns e outras no 19
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xénero masculino ou no xénero feminino, determinando con iso a edu-
cación que deben recibir e o papel social que teñen que xogar as persoas
segundo o sexo co que nacen.

As investigacións e estudos realizados sobre esta realidade deron lugar
á construción dun marco teórico explicativo coñecido como sistema
sexo/xénero que encerra un conxunto de elementos simbólicos, comporta-
mentos e relacións sociais entre mulleres e homes que estruturan a persona-
lidade individual e colectiva.

Estes sistemas sexo/xénero son simultaneamente sistemas de:

z Clasificación dos suxeitos sociais en mulleres e homes que, ao unilo
con variables do tipo idade, estado civil, nivel de instrución, etc.,
crea unha taxonomía da poboación que introduce no imaxinario
colectivo información sobre a posición que unha persoa ou grupo
de persoas teñen na estrutura social.

z Relacións entre persoas e grupos, establecendo diversos niveis de
poder e en consecuencia unha xerarquización social que na socieda-
de patriarcal se traduce na subordinación das mulleres.

z Regras de comportamento que establecen o que está permitido ou
prohibido socialmente segundo se sexa muller ou home. Marcan,
polo tanto, as expectativas sociais respecto do xénero.

z Intercambio entre persoas e grupos, sinalando o tipo de reciprocida-
de, as formas de negociación e as características das contrapresta-
cións que se dan entre mulleres e homes.

Os sistemas sexo/xénero constrúense mediante a socialización diferen-
cial (socializar de forma diferente segundo o sexo co que se naceu e a fun-
ción social para a que foi destinada). Deste xeito mulleres e homes foron
identificándose con espazos, valores, actitudes, comportamentos, responsa-
bilidades, estereotipos e intereses, propios dos roles atribuídos a cada sexo
na nosa sociedade. E é precisamente a este conxunto de aprendizaxes e rea-
lidades ao que se denominou interiorización da identidade de xénero.

A socialización diferencial instrumentalízase principalmente a través
de:

z A linguaxe: as imaxes que se transmiten de homes a mulleres a
través da linguaxe estruturan unha percepción sexista da realida-20
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de que incide na reprodución de roles e estereotipos de xénero, a
través de mecanismos como: a asimilación do xenérico masculino
para nomear a toda a humanidade excluíndo e invisibilizando a
presenza do xénero feminino; a visibilización das mulleres con
connotacións pexorativas (por exemplo, home público-muller
pública), a conversión das mulleres en cousas, etc. A utilización
dunha linguaxe que nomee a mulleres e homes, evitando, ade-
mais, a adxudicación de papeis subordinados, permitirá modificar
esa percepción.

z A familia: é o primeiro ámbito de relacións dos seres humanos, e
nela se aprenden as primeiras normas de conduta, de como é nece-
sario comportarse en función do sexo co que se naceu. O proceso
de socialización no ámbito familiar realízase a través dos roles que
representan o pai e a nai, dada a súa función de modelos de com-
portamento a imitar, da adxudicación de xoguetes diferentes a
nenas e nenos, dos contidos dos contos e do reforzamento diferen-
cial dunhas condutas segundo respondan ás expectativas sociais de
xénero.

z O ámbito educativo tamén contribúe á socialización diferencial a
través dos contidos escolares, a linguaxe e as imaxes dos libros de
texto, o uso dos espazos de xogo e a interacción entre o profesora-
do e o alumnado. Os diferentes libros de texto, por exemplo, trans-
miten como absoluto protagonista da historia, a ciencia e o coñece-
mento aos homes, mentres as mulleres ou están ausentes ou teñen
un papel secundario no desenvolvemento dos temas.

z Os medios de comunicación, tanto a través do seu contido escrito
ou oral como das imaxes que conteñen, reforzan os roles e estereo-
tipos de xénero. Dentro dos medios de comunicación, a publicidade
é un dos vehículos de maior impacto aínda que tamén é bastante
sensible aos cambios sociais que se están producindo.

O proceso de socialización ten o seu punto forte en que emite unha
mensaxe única e coherente a través de todos os axentes de socialización
enumerados. Esta mensaxe ten un grao de coherencia tan alto e fixa as
expectativas sociais de xénero tan claramente que resulta moi difícil encon-
trar fisuras para rachalo.

A través do proceso de socialización, a identidade de xénero consolídase
en cada persoa, como una estrutura central do desenvolvemento da persona-
lidade. Define aquelas características de xénero que orientan e constrúen o 21
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guión de vida, que condiciona o modo de situarse na realidade social, as
aspiracións profesionais, as relacións (familiares, amizades, parellas), e as for-
mas de participación na sociedade.

Estes elementos, que vertebran cada unha das identidades, exteriorí-
zanse en conxuntos de comportamentos, en funcións e papeis sociais, deno-
minados roles femininos ou masculinos e transmítense mediante as cren-
zas sobre o que deben ser e facer homes e mulleres, denominadas estereo-
tipos.

Desta forma, dos homes espérase que (identidade masculina):

Sexan independentes, activos, teñan capacidade de tomar a iniciativa e
solucionar os seus propios problemas sendo racionais. As súas funcións
deben desenvolverse no espazo do público: a cultura, a economía, a políti-
ca, a ciencia. Desde ese espazo, vinculándoo principalmente ao mundo do
emprego, deben ser os provedores do sostemento do núcleo familiar.

E das mulleres espérase que (identidade feminina):

Sexan pacientes, traballadoras, ordenadas e se adapten ou acomoden
a calquera situación ou dificultade. A adecuación a uns canons de beleza
física, predominantes no momento, é un elemento central na súa identida-
de. A súa principal función é responsabilizarse do benestar físico e psicolóxi-
co das persoas, e estar pendente das súas necesidades e intereses. O seu
ámbito é o doméstico.

Sen embargo os modelos de socialización non son estáticos nin inmodi-
ficables. Responden ás necesidades concretas dunha sociedade e varían en
función dos intereses dominantes (políticos, económicos...) e da presión
social que as organizacións teñen exercido sobre estes nas diferentes épocas
da historia.

E boa proba diso son os cambios emprendidos ao longo do século XX,
grazas á loita das mulleres pola igualdade de dereitos que propiciou a súa
visibilización, así como a asunción por parte das institucións públicas do des-
envolvemento das políticas de igualdade de oportunidades.

Hoxe, cada vez máis mulleres e homes son conscientes da clasificación
excesivamente ríxida que supuxeron os roles de xénero e senten a necesida-
de de introducir cambios reais na sociedade para que esta responda aos
múltiples e diversos modos que existen de ser home e de ser muller.

22

GUÍA DE IGUALDADE
DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES
E HOMES

Módulo I



A realidade mostra tamén que, a pesar das discriminacións aínda exis-
tentes, a división de funcións entre o ámbito público e o ámbito privado se
corresponde cada vez menos co mundo que vivimos mulleres e homes.
Unhas e outros queren optar a diversos modelos de vida persoal e profesio-
nal. As mulleres teñen avanzado considerablemente na súa autonomía e
independencia económica; o proxecto profesional é unha parte importante
do seu proxecto de vida, e acceden a unha maior diversidade de profesións
e postos de traballo. Na actualidade xa pertence ao imaxinario colectivo a
presenza de mulleres nas máis diversas ocupacións, aínda cando nalgunhas
sexa minoritaria.

Por outra parte, moitos dos valores tradicionais da socialización femini-
na, como a flexibilidade, a creatividade ou a capacidade de ter en conta
diferentes puntos de vista para resolver un problema, son valores en alza
dentro da actual cultura laboral.

Unha consecuencia inmediata desta realidade é a necesidade de articu-
lar políticas, medidas e accións concretas que faciliten a transformación e o
cambio de valores que aínda se seguen a transmitir por medio dos axentes
de socialización.

23
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ESQUEMAS DE APOIO AOS CONTIDOS TEÓRICOS

ESQUEMA 1: CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE XÉNERO

24
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Xénero é:

CONSTRUCIÓN SOCIAL HISTÓRICA

Que asigna roles a mulleres e homes

INDEPENDENTEMENTE DAS
CAPACIDADES INDIVIDUAIS

ASUMIDOS COMO ALGO
REAL E NORMAL

Que dita:

COMPORTAMENTOS ESPERADOS
EXPECTATIVAS SOCIAIS DE XÉNERO

Que reproba

DIFERENCIARSE DO MODELO
TRANSGREDIR A NORMA



ESQUEMA 2: IDENTIDADE DE XÉNERO. VÍAS DE TRANSMISIÓN

(1) relación de voces masculinas/femininas co contido da mensaxe

25
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AXENTES MECANISMOS

LINGUAXE

FAMILIA

ESCOLA

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

INVISIBILIZACIÓN
SUBORDINACIÓN

COSIFICACIÓN

EXPECTATIVAS DE CONDUCTA
APRENDIZAXE DIFERENCIAL

MODELO MATERNO E  PATERNO
XOGUETES, CONTOS.

ACTITUDES PROFESORADO
INTERACCIÓN

PROFESORADO/ALUMNADO
CONTIDOS CURRICULARES

LIBROS DE TEXTO:LINGUAXE
IMAXES

CONTIDOS
LINGUAXE

IMAXES
VOCES



ACHEGAS HISTÓRICAS DAS MULLERES

A enumeración de obras, investigacións, etc. seguintes, está concibida
como un exemplo e como unha forma de recuperar e visibilizar o papel das
mulleres e das súas contribucións á historia do progreso da humanidade. A
selección en ningún caso ten carácter exhaustivo nin responde a criterios de
relevancia.

AS MULLERES INVENTAN…

z Astrolabio, invento realizado por Hypatia de Alejandría no século
IV segundo consta nalgunhas cartas de Silesio de Cirene. Facilitou o
desenvolvemento do comercio e a navegación ao mellorar  o siste-
ma de navegación.

z Máquina analítica, antecesora do ordenador, foi inventada por Ada
Lovelace continuando as investigacións de C. Babagge. Permitía
facer cálculos matemáticos inabarcables desde a capacidade huma-
na.

z Radio, elemento metálico, descuberto por Marie Curie e o seu
home. Permitiu o desenvolvemento das investigacións sobre as
radiacións.

z Institucións analíticas (1748). Mellor tratado de cálculo diferencial
da época, realizado por María Agnesi, primeira profesora universita-
ria da Universidade de Bolonia.

z Cafeteira Melitta, inventada a principios do século XX por Melitta
Bentz. Significou un importante avance no desenvolvemento tecno-
lóxico do fogar.

z Líquido corrector de erros, inventado en 1954 por Bette Nesmitt
Graham.

INVESTIGAN E OBTEÑEN O PREMIO NOBEL DE MEDICINA…

z Gerty Theresa Radnitz Cori, en 1947, polos seus estudos no meta-
bolismo dos hidratos de carbono e as funcións das encimas no teci-
do muscular.

z Rosalyn Sussman Yalow, en 1977, pola aplicación da medicina
nuclear á detección e cuantificación de substancias como a insulina.26
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z Bárbara McClintock, en 1983, pola súa nova teoría sobre a her-
danza.

z Rita Levi-Montalcini, en 1986, pola descrición das sustancia quími-
cas que regulan o crecemento das células e os tecidos, e que permi-
ten explicar as causas das enfermidades tumorais.

z Gertrude Elion, en 1988, polo descubrimento da mercaptopurina e
derivados.

Christiane Nüsslein Volhard, en 1995, polos seus traballos sobre o
control xenético das primeiras fases de desenvolvemento embriolóxico.

E TAMÉN NOUTRAS ÁREAS CIENTÍFICAS…

z Grace Murray Hopper, que en 1957 inventou a linguaxe de progra-
mación COBOL, oficiala da mariña de Estados Unidos e premio
Nobel colectivo en 1957.

z Marie Sklodowska Curie, Nobel de física en 1903 polo descubri-
mento da radioactividade espontánea, compartido con Pierre Curie
e Henri Beckerel, e Nobel de química en 1911 polo descubrimento
dos elementos radio e polonio e polo illamento deste último.

z Irene Joliot-Curie, filla de Marie Curie, Nobel de química de 1935
pola síntese de novos elementos radioactivos.

z Marie Göppert Mayer, Nobel de física en 1963, coa súa teoría da
estrutura das capas nucleares.

z Dorothy Crowfoot-Hodgkin, Nobel de química en 1964, pola
descrición da estrutura da vitamina B12 utilizando métodos radio-
lóxicos.

TAMÉN SON FOTÓGRAFAS, ESCRITORAS, ESCULTORAS, PINTORAS…

z Emilia Pardo Bazán, unha das figuras máis importantes do século
XIX español, pola súa actividade literaria e a súa implicación en
movementos sociais, culturais e a defensa das mulleres españolas,
que a levou a enfrontarse á Real Academia por negar o ingreso ás
mulleres. Como conselleira de Instrución Pública, propón no
Congreso Pedagóxico de 1892 a coeducación en todos os niveis co 27
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obxecto de superar a división de funcións asignadas ao home e á
muller.

z Artemisia Gentileschi, no século XVI, traballou con éxito como pin-
tora en Florencia, Nápoles e Inglaterra, destacando os seus espidos
femininos e a representación das mulleres da Biblia.

z Camille Claudel, destacada escultora que traballou nos seus come-
zos con Rodin en 1864.

z María Blanchard, pintora cubista e profesora de debuxo en
Salamanca, foi recoñecida con éxito no Salón de Outono de París en
1920, onde montou un taller.

z Frida Kahlo, pintora expresionista e surrealista mexicana, da primei-
ra metade do século XX.

z Tina Modotti, fotógrafa mexicana, precursora do fotoperiodismo.

E ELABORARON DOCUMENTOS HISTÓRICOS E LITERARIOS
IMPORTANTES…

z Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá. Obra escrita en
plena Revolución Francesa por Olympe de Gouges, reivindicando
a igualdade de dereitos das mulleres fronte á Declaración dos
Dereitos do Home e do Cidadán.

z Cité de dames. Obra de Christine de Pisan, escrita en 1405, defen-
dendo os dereitos das mulleres.

z Segundo sexo, obra de Simone de Beauvoir, escrita en 1949,
constitúe unha das obras básicas do pensamento feminista do sécu-
lo XX, na que analiza as bases da construción da identidade femini-
na como “segundo sexo” dependente do outro, o varón. Supuxo
unha ruptura fronte á crenza das “diferenzas naturais” entre mulleres
e homes.

z Declaración de Séneca Falls, de 1848, onde se defende o dereito
do voto para as mulleres.

28
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MÓDULO II. A IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES PARA AS MULLERES

INTRODUCIÓN

Este módulo ten como finalidade facilitar aos alumnos e alumnas o
achegamento e comprensión do marco xurídico e de intervención no que
se enmarca a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Para isto: 

z Ofrécese un conxunto de informacións sobre as políticas e plans de
igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e sobre unha
das ferramentas de intervención: as accións positivas. Esta informa-
ción complétase con algúns datos sobre o enfoque integrado ou
transversal de xénero, coñecido como mainstreaming.

z Preséntanse, como no módulo anterior, unhas propostas de activida-
des que facilitarán a implementación e o uso das ferramentas e a
obtención das destrezas prácticas para a intervención.

OBXECTIVOS XERAIS

z Coñecer a orixe histórica e a evolución do concepto de igualdade.

z Comprender o concepto de igualdade de xénero

z Coñecer o desenvolvemento político e lexislativo da igualdade de
oportunidades.

z Comprender a dimensión estratéxica do Mainstreaming.

CONTIDOS

No século XVIII, coa expansión do pensamento Ilustrado (principalmen-
te desde Francia) as ideas de Igualdade e Cidadanía tiveron un amplo des-
envolvemento. O seu obxectivo era lograr a superación do sistema social e
político vixente, asentado no peso da tradición e mais na regulación relixio-
sa de todas as esferas das vidas das persoas.

O novo pensamento (cultural, político, científico económico) reivindica
unha organización social que se sustente no recoñecemento e valoración da
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autonomía, a razón e a liberdade humanas, e permita tanto o desenvolve-
mento de dereitos dos cidadáns como unha maior equidade nas relacións
cos gobernantes.

Dentro da orde social, mulleres e homes deben manter diferentes fun-
cións respectando unha xerarquía marcada pola “orde natural”. O destino
do home será buscar o coñecemento, utilizar a razón, dirixir o progreso da
humanidade e realizar o traballo produtivo. O destino das mulleres será
manter o fogar e coidar a saúde e o desenvolvemento das futuras xeracións
cumprindo co rol de esposa e nai.

Ao longo dos séculos seguintes, o concepto de Igualdade evoluciona e
é asumido polas democracias burguesas, que inclúen nos seu ordenamen-
tos xurídicos os valores de liberdade, xustiza e igualdade.

A partir de mediados do século XX, os cambios históricos e a loita das
mulleres por mellorar as súas condicións de vida, e especialmente polo derei-
to á educación e ao sufraxio, desembocaron na incorporación do principio
de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres nas lexislacións de
organizacións internacionais (Nacións Unidas, Organización Internacional
do Traballo), Europeas (Unión Europea) e de constitucións nacionais, dándo-
se os primeiros pasos para avanzar na igualdade formal.

Sen embargo, a igualdade real non se consegue só mediante a apro-
bación de leis, xa que a división e xerarquización histórica de competencias,
funcións e espazos nos que deben emprazarse homes e mulleres consolidou
valores e actitudes sexistas que son difíciles de remover e que sustentan
situacións de discriminación sexual.

Como exemplo, podemos observar o difícil que resulta implantar un
modelo máis igualitario, na solicitude de permisos por paternidade/materni-
dade a pesar das medidas lexislativas que tratan de corrixir esta situación.

As medidas lexislativas basicamente permiten incidir na discriminación
directa, é dicir, naquelas situacións nas que explicitamente se aplica un tra-
tamento desigual en base a prexuízos sexistas, e que está explícita e clara-
mente prohibida pola normativa nacional e internacional.

Pero estas medidas non son suficientes para lograr a Igualdade real
entre mulleres e homes, e facer fronte ás discriminacións indirectas. Estas
prodúcense cando non se ten en conta a posición de desigualdade da que
parten as mulleres, e se aplica unha medida aparentemente neutra, que
encobre e reafirma a posición de desigualdade.30
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Casos de discriminación indirecta prodúcense, por exemplo, nos proce-
sos de selección de persoal, cando se xustifica co argumento da insuficien-
cia decisións tomadas seguindo estereotipos relacionados co maior absentis-
mo das mulleres ao asumiren responsabilidades familiares. As discrimina-
cións indirectas unicamente se poden superar a través do cambio de actitu-
de e de reforzar a posición das mulleres en todos os ámbitos da sociedade.

Actualmente, desde as institucións asúmese que non se pode defender
a igualdade entre as persoas se non se ten en conta especificamente a dis-
criminación histórica que mantivo ás mulleres en posición de inferioridade
con respecto dos homes e recoñécese a necesidade de asumir o concepto
de igualdade de xénero, que implica:

z Aceptar que as persoas somos diversas (neste sentido diferentes) e
iguais como cidadás e cidadáns.

z Recoñecer que mulleres e homes achegamos á sociedade os nosos
coñecementos, saberes, habilidades, potencialidades e que ambos
sexos debemos participar na mesma medida en todas as esferas da
vida pública e privada.

z Introducir accións que posibiliten o equilibrio entre mulleres e homes
en todos os campos da vida.

Estas accións configúranse a través de políticas de igualdade de opor-
tunidades que presentan estratexias que pretenden tanto incidir na elimina-
ción de toda forma de discriminación como establecer pautas concretas de
actuación que reforcen a posición das mulleres na sociedade e permitan
superar as barreiras determinadas historicamente.

Estas estratexias concéntranse nos programas de acción comunitaria
de ámbito europeo e nos plans de igualdade de oportunidades entre
homes e mulleres que desenvolven as autoridades nacionais, rexionais e
locais.

A súa aplicación permite a posta en marcha de medidas de acción
positiva, que supoñen “un tratamento desigual que actúa sobre un colecti-
vo historicamente discriminado para o fin de compensar a súa situación de
desvantaxe e favorecer a consecución da igualdade real”.

É dicir, as medidas de acción positiva son intervencións concretas que
procuran reforzar especificamente a presenza das mulleres en todas as esfe-
ras (educación, emprego, participación política, económica…) para lograr 31
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co tempo a igualdade real na economía, o poder, o mercado de traballo, o
reparto de responsabilidades, a participación cultural e política.

As accións positivas teñen unha dimensión estratéxica e están acouta-
das temporalmente, mentres se manteñen as situacións de desigualdade.

Un exemplo de medida de acción positiva é o sistema de cotas que ten
por obxectivo reforzar o número de mulleres nos postos de decisión políti-
ca, establecendo unha porcentaxe mínima de participación. A súa duración
establécese mentres os cambios sociais non permitan, neste caso, un acce-
so igualitario de mulleres e homes aos postos de decisión políticos e econó-
micos.

Para romper coas discriminacións estruturais, desde a Conferencia
Mundial das Mulleres en Pequín, en 1995, impúlsase o concepto de
Mainstreaming, que é tamén un dos obxectivos prioritarios do V Programa
de Acción Comunitaria ou Estratexia Marco Comunitaria sobre a Igualdade
entre Homes e Mulleres (2001-2005).

Considérase a principal estratexia para promover a igualdade de opor-
tunidades dunha forma global, implicando aos gobernos e a todos os acto-
res no compromiso de promover activamente a igualdade, introducindo a
perspectiva de xénero en todas as políticas, programas e actuacións.

Isto supón que a toma de decisións debe estar precedida por unha aná-
lise que teña en conta o impacto diferencial en homes e mulleres das deci-
sións e actuacións.

A aplicación dos principios da perspectiva de xénero en todos os pro-
xectos económicos e políticos das organizacións e gobernos, desde a análi-
se inicial da realidade, ata o deseño e valoración do impacto das accións na
vida de homes e mulleres, é o Mainstreaming (eixe transversal) de xénero.

32
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ESQUEMAS DE APOIO AOS CONTIDOS TEÓRICOS

ESQUEMA 1:

Para lograr a igualdade de xénero, hai que ter en conta que mulleres e
homes parten de diferentes posicións e por tanto son necesarias políticas de
igualdade de oportunidades que equilibren a situación.
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ESQUEMA 2:

Diferentes organizacións asumiron o obxectivo de lograr a igualdade de
xénero, articulando medidas lexislativas e propoñendo liñas de actuación
estratéxicas.
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ESQUEMA 3:

O concepto de Mainstreaming de Xénero significa un novo enfoque,
posto que involucra aos factores políticos na construción dunha sociedade
máis equilibrada.
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RESUMO DE NORMATIVA E POLÍTICAS DE IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES

ORGANIZACIÓN DAS NACIÓNS UNIDAS

Recolle na súa carta fundacional de 1945 o compromiso de reafirmar a
fe nos dereitos fundamentais, na dignidade e o valor da persoa, na igualda-
de de dereitos de homes e mulleres. Desde entón téñense elaborado docu-
mentos e textos legais que consideran a discriminación sexual como inxus-
ta, posto que constitúe unha infracción dos dereitos humanos.

En 1967 asínase a Declaración sobre a Eliminación da Discriminación
contra as Mulleres.

En 1979, a Asemblea Xeral de Nacións Unidas aproba a Convención
sobre a Eliminación de todas as formas de Discriminación contra a
Muller. Consta de 30 artigos que obrigan aos 141 países asinantes á
igualdade de dereitos, na esfera política, económica, social, cultural e
civil. Tamén dispón medidas que garantan a igualdade no acceso á edu-
cación, ao emprego, e a impulsar a igualdade de responsabilidades na
esfera familiar.

No marco das políticas de igualdade de Nacións Unidas organízanse as
Conferencias Mundiais sobre as Mulleres que pretenden elaborar propostas
para que en todos os países e rexións do mundo:

z Se garantan os mesmos dereitos e oportunidades para mulleres e
homes.

z Se produza o cambio de actitudes necesario para que mulleres e
homes compartan responsabilidades en todos os ámbitos.

z Desde o ano 1975 convocáronse catro conferencias mundiais:

z 1975. Ano Internacional da Muller. Primeira Conferencia Mundial
sobre as Mulleres en México, da que saíu un plan de acción para a
década 1975-1985.

z 1980. Segunda Conferencia Mundial sobre as Mulleres en
Copenhague, Igualdade, Desenvolvemento e Paz, co obxectivo de
revisar os proxectos e reaxustar os programas, facendo especial fin-
capé no emprego, saúde e educación.
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z 1985. Terceira Conferencia Mundial en Nairobi, para examinar e ava-
liar os logros anteriores, introducíndose o concepto de mainstrea-
ming.

z 1995. Cuarta Conferencia Mundial en Pequín, onde se aprobaron
dous textos para acelerar as estratexias de Nairobi: a Declaración de
Pequín e a Plataforma de Acción. Teñen por obxectivo eliminar todos
os obstáculos que dificultan a participación activa da muller en todas
as esferas da vida pública e privada mediante unha participación
plena e en pé de igualdade no proceso de adopción de decisións
nas esferas económica, social, cultural e política.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DO TRABALLO

No preámbulo da constitución da OIT, en 1919, afírmase o principio de
salario igual por un traballo de igual valor.

En 1958, aproba convenios e diferentes recomendacións contra a dis-
criminación no emprego, a favor da igualdade de remuneración e do repar-
to de responsabilidades familiares.

En 1975 realiza a Declaración sobre a Igualdade de Trato e de
Oportunidades para as Traballadoras, e en 1985 a Resolución sobre a igual-
dade de trato e oportunidades para os traballadoras e os traballadores no
emprego.

Desde o comezo, a OIT adoptou convenios e recomendacións que
garantan a igualdade de dereitos no emprego, a formación profesional, as
condicións de traballo e a seguridade e a saúde no traballo.

UNIÓN EUROPEA

A igualdade de oportunidades entre mulleres e homes é unha cuestión
clave na construción europea, onde son necesarias e valorables todas as
contribucións das cidadás e cidadáns que a compoñen.

No ámbito lexislativo cabe destacar:

En 1957, o Tratado de Roma, constitutivo da Comunidade Económica
Europea, no seu artigo 119 mantén a aplicación do principio de igualdade
de retribución para traballadores masculinos e femininos para o mesmo tra-
ballo. Segundo o Tratado de Ámsterdam se establece igual retribución para
traballo de igual valor. 37
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No marco das políticas de igualdade de oportunidades entre mulle-
res e homes, desde 1982, desenvolvéronse cinco Programas de Acción
Comunitaria: 1982-1985; 1986-1990; 1991-1995; 1996-2000; 2001-2005.

Estratexia Marco Comunitaria sobre a Igualdade entre homes e
mulleres (2001-2005)

O 20 de decembro de 2000, o Consello de Europa adoptou a
Decisión pola que se estableceu un programa de acción comunitario sobre
a estratexia comunitaria en materia de igualdade entre mulleres e homes,
para o período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2001 e o 31 de
decembro de 2005. Segundo esta Decisión, os obxectivos do programa
son os seguintes:

1.- Igualdade na vida económica

O ámbito refírese aos desfases persistentes entre homes e mulleres no
mercado do traballo e as formas de abordalos. A acción consistirá en aumen-
tar o índice de emprego das mulleres e reducir a súa taxa de desemprego,
así como facilitarlles ás mulleres e aos homes a conciliación do traballo e da
vida familiar.

2.- Igual participación e representación

Este ámbito refírese á falta de participación das mulleres nos órganos de
toma de decisión. As accións consisten en adoptar estratexias e instrumen-
tos para que cheguen máis mulleres a todos os niveis decisorios da vida polí-
tica, económica e social, incluídas as actividades de relacións exteriores e de
cooperación para o desenvolvemento, o cometido e participación de mulle-
res en misións internacionais.

3.- Dereitos sociais

É necesario aplicar unha integración do factor de igualdade en todos
os ámbitos políticos que afectan á vida cotiá das mulleres, como é o caso do
transporte, a saúde pública e a loita contra a discriminación baseada nou-
tros motivos. O seu obxecto é mellorar a aplicación da lexislación comunita-
ria, en particular nos ámbitos da protección social e o permiso parental, a
protección da maternidade e o tempo de traballo, como tamén encontrar
maneiras e medios de conciliar máis sinxelamente o traballo e a vida fami-
liar, especialmente establecendo indicadores para ofertar mellores servizos
de asistencia aos nenos e nenas e ás persoas anciás.
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4.- Igualdade na vida civil

O ámbito refírese á aplicación dos dereitos humanos específicos da
muller. As accións fomentan o recoñecemento dos dereitos humanos espe-
cíficos das mulleres, fan respectar o dereito á igualdade de oportunidades e
reforzan a loita contra a violencia sexista e a trata de mulleres.

5.- Superación dos estereotipos tradicionais masculino e feminino

O ámbito trata das imaxes estereotipadas sobre as mulleres e os homes
e a necesidade de cambiar os comportamentos, as actitudes, as normas e os
valores que definen os roles de cada sexo na sociedade e inflúen sobre eles.
As acción abarcan a integración da dimensión de xénero, particularmente
en educación, formación, cultura, ciencia, medios de comunicación e políti-
cas en materia de deporte.

ESTADO ESPAÑOL

A Constitución Española de 1978 establece:

Artigo 14: “Os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer
discriminación ningunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opi-
nión ou calquera outra circunstancia persoal ou social”, e no Artigo 9:
“Corresponde aos poderes públicos promover as condicións para que a liber-
dade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais
e efectivas, remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitu-
de e facilitar a participación de todos os cidadáns na vida política, económi-
ca, cultural, social”.

O Estatuto dos Traballadores regula tamén a non discriminación para
e no emprego por razóns de sexo; nas relacións laborais, no sistema de cla-
sificación profesional, nos ascensos e nas remuneracións.

A creación en 1983 do Instituto da Muller permitiu a posta en marcha
de políticas de igualdade con ámbito estatal, posibilitando reformas legais
e o desenvolvemento de programas de actuación.

Neste contexto, puxéronse en marcha ata o momento catro plans de
Igualdade de Oportunidades que posibilitaron:

z Sensibilizar e implicar aos poderes públicos no establecemento de
mecanismos de  igualdade.
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z Cumprir a normativa e directrices europeas en materia de igualdade,
e realizar reformas lexislativas a nivel nacional (principalmente no pri-
meiro plan de 1988).

z Fomentar a creación de recursos e servizos para as mulleres, así
como apoiar as actuacións do movemento asociativo de mulleres.

z Fomentar a creación e desenvolvemento de estruturas políticas e
administrativas nas diferentes administracións públicas para levar a
cabo as actuacións en materia de igualdade de oportunidades.

z Apoiar o desenvolvemento de estudos e investigacións que permitan
coñecer a situación real das mulleres nos diferentes ámbitos.

O IV Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e
Homes (2003-2006) traballa en oito áreas relativas á introdución da pers-
pectiva de xénero nas políticas públicas, a igualdade entre mulleres e
homes na vida económica, a participación na toma de decisións, a promo-
ción da calidade de vida das mulleres, o fomento da igualdade na vida
civil, a transmisión de valores e actitudes igualitarias, a conciliación da vida
familiar e laboral e a cooperación. Os eixes esenciais do plan xiran en
torno a: desenvolvemento de medidas específicas para incrementar a par-
ticipación das mulleres en todos os estamentos e manter a colaboración
cos axentes sociais.

A POLÍTICA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES NA COMUNIDA-
DE AUTÓNOMA DE GALICIA

O Estatuto de Autonomía de Galicia recolle nos artigos 4.1 e 2 a posi-
bilidade de que os poderes públicos desenvolvan accións encamiñadas a
promover as condicións de igualdade, e remover os obstáculos que impidan
ou dificulten a súa plenitude.

En 1991, a Lei 3/1999, do 14 de xaneiro, crea o Servizo Galego de
Promoción da Igualdade do Home e da Muller, como organismo autóno-
mo adscrito á Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado. O
seu obxectivo é “promover a igualdade de dereitos e a non discriminación
entre homes e mulleres e a participación e integración da muller na vida
social, cultura, económica e política de Galicia”.

O Decreto 312/1999, do 11 de novembro, refunde o decreto que esta-
blecía a estrutura orgánica e funcional do Servizo Galego de Igualdade do
Home e da Muller e a Orde que o desenvolvía e reorganiza tamén os dos40
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órganos colexiados adscritos: a Comisión Autonómica da Muller e a
Comisión Asesora de Publicidade non Sexista.

En Galicia puxéronse en marcha catro Plans de Igualdade de
Oportunidades para as mulleres galegas:

O primeiro plan, 1992-1994, recolle 56 actuacións en 5 áreas: educa-
ción e cultura, formación, emprego e relacións laborais, servizos sociais, aso-
ciacionismo e participación e saúde.

O segundo plan, 1995-1997, aprobouse polo Pleno do Consello do
Servizo Galego de Igualdade o 6 de marzo de 1995.

Recolle actuacións en cinco áreas: Asociacionismo, Participación e
Cooperación; Educación e Cultura, Formación e Emprego, Ordenamento
Xurídico e Servizos Sociais e Saúde. Respecto do anterior, mellórase a estru-
turación e aplicabilidade do plan, mediante o establecemento de priorida-
des, obxectivos e accións para cada unha das áreas.

O terceiro plan, 1998-2001, subliña a importancia da colaboración
entre todos os organismos de Igualdade das comunidades autónomas,
administracións públicas, organizacións non gobernamentais e axentes
sociais, e da aplicación do principio de igualdade transversalmente en todas
as políticas que desenvolvan as diferentes institucións.

O IV Plan de Igualdade de Oportunidades das Mulleres Galegas
2002-2005 trata de reforzar e dar continuidade aos plans anteriores e reco-
lle propostas orientadas, por un lado, a construír a capacitación política e
técnica da Administración para o deseño, execución e avaliación de políticas
sensibles ao xénero e, por outro, a establecer estratexias dirixidas ao fortale-
cemento das mulleres e ás súas agrupacións, ao incremento da participación
social e política destas e á posta en práctica de novos modelos de compor-
tamentos persoais e colectivos.

Este plan desenvólvese en torno a sete áreas de actuación: cooperación,
participación sociopolítica e empoderamento; educación en igualdade; infor-
mación, sensibilización e medios de comunicación; formación, emprego e
conciliación da vida persoal, familiar e laboral; saúde integral e promoción da
inclusión social; cultura, ocio e deporte e desenvolvemento sostible.

A Lei para a igualdade de mulleres e homes na Comunidade
Autónoma de Galicia, aprobada o 15 de xuño de 2004 polo Parlamento
de Galicia, desenvólvese nos seguintes títulos: 41
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Título preliminar. No capítulo I, de disposicións xerais, trata do obxec-
tivo de eliminación da discriminación de xénero, dos conceptos de discrimi-
nacións directas e indirectas, do dereito á maternidade, das accións positi-
vas e do obxectivo de erradicación dos prexuízos de xénero. O capítulo II
trata nos seus artigos do principio de transversalidade; o significado da
transversalidade e criterios de actuación, o impacto de xénero na elabora-
ción das leis e o impacto de xénero na elaboración dos regulamentos.

Título I. A actuación administrativa da Xunta de Galicia. O capítulo
I, dedicado á educación e a formación para a igualdade entre mulleres e
homes, trata nos seus artigos do currículo regulador do sistema educativo,
a erradicación de prexuízos nos centros docentes, as cuestións de xénero no
eido da educación superior, e da formación en igualdade de oportunidades.

O capítulo II, sobre a igualdade de oportunidades e medios de comuni-
cación trata do fomento da igualdade nos medios de comunicación, os pro-
gramas e campañas contra a violencia de xénero, o fomento da igualdade
nas novas tecnoloxías e os espazos electorais.

O capítulo III, da erradicación do uso sexista da linguaxe, fala da defini-
ción do uso non sexista da linguaxe e da erradicación do sexismo na lingua-
xe institucional e social.

O capítulo IV, da violencia contra as mulleres, trata das medidas da erra-
dicación da violencia contra as mulleres e das actuacións xudiciais en mate-
ria de violencia contra as mulleres.

O Capítulo V, do Plan Integral de Apoio á Familia, nomea as medidas
básicas de dito plan.

O capítulo VI, da igualdade laboral entre mulleres e homes trata, do
Plan de emprego feminino, do Programa de apoio ás empresas con plans de
igualdade, das actuacións neste eido de sensibilización, do control de lega-
lidade dos convenios colectivos, da elaboración de ditames por requirimen-
to xudicial e das atribucións sobre infraccións e sancións da orde social.

No Capítulo VII, da inserción social das mulleres en situación de exclu-
sión social faise mención ás mulleres en situación de risco de exclusión social
e ás mulleres prostituídas.

No Capítulo VIII, da participación das mulleres no desenvolvemento
rural trátase dos dereitos das mulleres no desenvolvemento rural e da titula-
ridade e cotitularidade das explotacións agrarias.42
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O Capítulo IX, da colaboración autonómica coas corporacións locais,
trata da colaboración municipal nos plans e programas autonómicos e da
promoción autonómica de plans municipais de igualdade.

Título II. As condicións de emprego na Administración Pública
galega.

O Capítulo I, do acceso ao emprego público galego, fala do fomento da
composición equilibrada do persoal, do control das ofertas de emprego
público, da composición paritaria de tribunais examinadores, das actuacións
especiais en casos de infrarrepresentación e da promoción do exercicio de
dereitos de conciliación.

O Capítulo II, da igualdade retributiva no emprego público, sinala as
garantías de efectividade da igualdade retributiva e da valoración excepcio-
nal do esforzo físico.

No Capítulo III, sobre os dereitos de conciliación do emprego e da vida
familiar trátase das garantías do exercicio dos dereitos de conciliación, do
complemento das prestacións por risco durante o embarazo, do dereito das
mulleres xestantes a elixir o período de vacacións, da flexibilización da xor-
nada por motivos familiares, da preferencia en cursos formativos autonómi-
cos e do permiso de paternidade.

No Capítulo IV, das medidas de prevención e de sanción do acoso
sexual, defínese o acoso sexual e o seu carácter discriminatorio, preséntan-
se medidas de prevención do acoso sexual, exponse unha declaración de
principios, o procedemento informal de solución, o procedemento discipli-
nario, e as infraccións disciplinarias.

O Capítulo V, da erradicación do acoso moral por razón de xénero, defi-
ne o acoso moral por razón de xénero e relaciona garantías da erradicación
do acoso moral.

ESTRUTURAS DE APOIO Á IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

ORGANIZACIÓN DAS NACIÓNS UNIDAS
Comisión sobre a Condición da Muller.
Comisión Española para América Latina e o Caribe.
Centro Internacional da Tribuna da Muller.
Dirección da Muller e da Poboación.
Comisión de dereitos humanos sobre a violencia contra a muller. 43
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EUROPA
Comisión Europea. Dirección Xeral de Asuntos Sociais. Unidade de
Igualdade de Oportunidades.
Parlamento Europeo. Comisión dos dereitos das mulleres e igualdade
de oportunidades.
Unión de Mulleres por Europa. Comisión Feminina do Movemento
Europeo.
Consello de Europa. Comisión de igualdade para as mulleres e os
homes. Dirección de Dereitos Humanos.

ESPAÑA
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Instituto da Muller.
Comisión Mixta Congreso-Senado sobre os dereitos da muller.
Comisión Interdepartamental da Muller (Deputacións).

GALICIA
Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado.
Servizo Galego de Igualdade.
Comisión Autonómica da Muller.
Comisión Asesora da Publicidade non Sexista.
Comisión non Permanente para a Igualdade e para os Dereitos das
Mulleres. Parlamento Galego.

ÁMBITO MUNICIPAL
Concellerías da Muller.
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MÓDULO III. SITUACIÓN ACTUAL
DA PARTICIPACIÓN DAS MULLERES

INTRODUCIÓN

Este módulo ten como finalidade facilitar aos alumnos e alumnas o
coñecemento e análise da situación e posición das mulleres no ámbitos eco-
nómico, político e socioeducativo.

Para iso:

Proporciónase información cuantitativa e cualitativa sobre a evolución e
características da participación das mulleres nos tres ámbitos enumerados.

Propóñense actividades e pautas facilitadoras da análise e a compren-
sión da situación da participación das mulleres e os homes nesa realidade co
fin de capacitar ao grupo tanto para coñecela como para desenvolver estra-
texias de intervención sobre ela.

OBXECTIVOS XERAIS

z Adquirir ferramentas conceptuais e prácticas para analizar a partici-
pación das mulleres nos diferentes ámbitos.

z Coñecer e manexar fontes de información sobre a realidade econó-
mica, política e socioeducativa.

CONTIDOS

Ao longo do último século, e particularmente nos últimos 20 anos, o
acceso e participación das mulleres en todos os ámbitos da esfera pública
experimentou un grande avance.

Este avance é bastante evidente nos ámbitos do emprego e da educa-
ción. No primeiro, houbo unha evolución positiva non só cuantitativa senón
tamén cualitativa, ao ampliarse tamén a diversificación profesional das
mulleres en ocupacións nas que non tiñan practicamente presenza e elevar-
se os niveis profesionais que alcanzan. No segundo, o avance foi moito
maior, en especial nas carreiras universitarias, aínda que a presenza de
mulleres en carreiras técnicas segue sendo escasa. 45
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Tamén se observa o aumento, aínda que o avance sexa máis lento, da
presenza de mulleres en estruturas de decisión política, tanto dentro dos
partidos políticos como nos diferentes niveis de goberno. No ámbito xudi-
cial, a determinados niveis (xuíces-xuízas), practicamente existe paridade.

A participación desde o ámbito asociativo é tamén moi importante, as
mulleres sempre participaron en movementos asociativos; hoxe en día supo-
ñen sobre o 75 % do voluntariado en asociacións de todo tipo. O desenvol-
vemento do movemento asociativo de mulleres permitiu o acceso a espazos
e formas desde os que construír plataformas e deseñar estratexias de mello-
ra e avance, levando ao ámbito público as súas reivindicacións e intereses,
ao mesmo tempo que eses espazos permitiron aprender a organizar as for-
mas de actuación.

Todos estes avances non ocorren illados uns de outros, aínda que os
niveis alcanzados en cada un sexan diferentes. Pero todos forman parte
dunha mesma tendencia transformadora que cala na estrutura da organiza-
ción social e constitúe unha das maiores revolucións do século XX, que con-
tinuará o seu desenvolvemento no XXI: o acceso das mulleres ao ámbito
público, visible e recoñecido e a paulatina reubicación de mulleres e homes
na sociedade, compartindo o poder político, económico, os espazos de par-
ticipación social e as responsabilidades familiares, desde a súa autonomía
como cidadás e cidadáns.

Para coñecer como se produciu esta evolución e que grao de participa-
ción social, política e económica tiñan mulleres e homes, utilízanse diversas
variables (instrución, estado civil, idade…) e indicadores que facilitan a lec-
tura e interpretación da realidade, mostrando un diagnóstico da igualdade
alcanzada ou desigualdade persistente. O diagnóstico, realizado a través da
análise e interpretación desde a perspectiva de xénero, permite, ademais,
planear as estratexias e actuacións tendentes a corrixir as desigualdades
detectadas e prever os impactos delas en mulleres e homes.

En calquera caso, é evidente que este tipo de análise supón aplicar sis-
tematicamente a desagregación por sexos de todos os datos referidos aos
ámbitos enumerados; diferentes organismos públicos e entidades privadas
realizan a recollida de datos sobre a realidade económica, política, social,
educativa, e/ou elaboran informes e realizan o tratamento da información,
utilizando diferentes sistemas de medición e indicadores cuantitativos.
Especificamente, os organismos de Igualdade entre Mulleres e Homes, entre
as súas funcións, veñen realizando unha importante tarefa na recollida, tra-
tamento e interpretación de datos.

46
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Por outro lado, é básico coñecer as fontes de información que conte-
ñen os datos sobre a situación de mulleres e homes na sociedade, así como
os estudos e investigacións que se realizan. 

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA

Para analizar a participación de mulleres e homes na actividade econó-
mica e profesional é fundamental coñecer que conceptualización se ten da
economía e dos factores que participan nela, e para onde está evolucionan-
do. Un factor clave de análise é o de coñecer como a división sexual do tra-
ballo ten compartimentado os espazos e actividades de mulleres e homes
producindo a división entre traballo produtivo e traballo reprodutivo. 

A visión da realidade económica habitualmente asocia o traballo exclu-
sivamente ao terreo da produción de bens e servizos e a colocación de
ambos nun mercado cuns determinados prezos.

O traballo reprodutivo (realizado desde o ámbito doméstico) non ten un
prezo, non existe como tal e non se contabiliza nas estatísticas oficiais; só así
se explica que na Enquisa de Poboación Activa, na categoría de “poboación
inactiva”se inclúa, ao lado de estudantes e pensionistas, ás persoas dedica-
das en exclusiva a “labores do fogar”, ignorando gran parte da participación
das mulleres na actividade económica, posto que exclúe o traballo realizado
no ámbito reprodutivo.

Desde a perspectiva de xénero, o traballo engloba a actividade produ-
tiva (emprego) e a actividade reprodutiva, posto que ambas son produto da
actividade humana para cubrir as súas necesidades e contribúen ao desen-
volvemento social e económico, e polo tanto débense utilizar indicadores
que dean conta destas realidades en toda a súa complexidade.

O aumento da presenza de mulleres no emprego é claro, aínda que
continúan existindo factores que dificultan o seu acceso e promoción profe-
sional, como poden ser o reparto desigual das responsabilidades familiares
que fai que teñan unha dispoñibilidade menor ou os estereotipos e as repre-
sentacións mentais do empresariado sobre o traballo feminino e masculino,
que inflúe na segregación ocupacional. Na situación laboral das mulleres
inflúen tamén outros factores como o estado civil e a idade.

Para analizar a participación das mulleres no ámbito económico, é
importante ter en conta diferentes criterios e sistemas de indicadores
como:
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z Presenza global de mulleres e homes no mercado de traballo (taxas
de actividade, desemprego, ocupación…)

z Perfil da poboación activa, ocupada, parada, segundo a idade, o
estado civil, a formación.

z No caso das persoas ocupadas: que tipos de traballo realizan, dife-
renzas salariais, modalidades de contratación.

z Segregación no mercado: en que ramas de actividade e ocupación
se concentran homes e mulleres, e que nivel profesional alcanzan.

z Os relacionados co uso do tempo, que comprende as diferentes acti-
vidades que realizan as persoas ao longo dun período de tempo e
permite facer visibles as diferentes tarefas e funcións entre o xénero
feminino e o xénero masculino. Como indicadores, analízase o
tempo que dedican mulleres e homes a: traballo doméstico (mante-
mento, coidado, compras, servizos…); educación (asistencia a cur-
sos, estudos académicos, lectura ou estudo…); tempo libre (depor-
tes, relacións sociais, lectura, viaxes…), traballo remunerado (ocupa-
ción laboral principal…).

Tendo en conta estes indicadores podemos coñecer, por exemplo (CSIC,
enquisa CERES sobre o uso do tempo), que o traballo non remunerado
supón case o 50% do PIB e é realizado maioritariamente polas mulleres.

En resumo, os datos sobre como se sitúan mulleres e homes fronte ao
emprego nos permiten falar de logros e tamén identificar as diferenzas que
marcan desigualdades:

Respecto do estado civil: a taxa de actividade baixa de mulleres soltei-
ras a casadas, mentres que nos homes medra. Respecto das taxas de paro
este é moito maior nas mulleres casadas que nos homes casados.

Respecto da idade: a taxa de actividade e ocupación das mulleres
alcanza complexidade máxima no intervalo de 25-29 anos e a partir de aí
decrece rapidamente. Nos homes, a actividade medra ata o intervalo de 30-
34 anos, e a ocupación ata o de 40-49 anos, e a partir de aí decrecen pero
moi lentamente. As diferenzas entre as taxas de paro están moi marcadas en
dous períodos de idade: 20-24 anos e 30-34 anos.

Por sectores de actividade, as menores diferenzas entre homes e
mulleres encóntranse no sector servizos. Nos demais sectores, as mulleres
non alcanzan o 25% e na construción son tan só o 4%.48
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Tendo en conta o tipo de contrato e xornada, os datos indícannos que
as mulleres constitúen a inmensa maioría das persoas asalariadas con con-
trato temporal e a tempo parcial.

Con respecto ao tipo de ocupación, as mulleres son maioría nos
empregos de tipo administrativo e nos de restauración e comercio. Pero
tamén é importante destacar que constitúen xa preto da metade da poboa-
ción con empregos na categoría de técnicos/as profesionais, científicas/os e
intelectuais.

Con respecto á situación profesional podemos destacar dous tipos de
tendencias. Por unha parte, a porcentaxe de mulleres empregadoras incre-
méntase paulatinamente. Actualmente un número importante de mulleres
asalariadas sitúase no sector público e un número menor no sector privado.
Pero por outra parte constitúen máis da metade da poboación dedicada ao
que se denomina “axuda familiar”.

En definitiva, tanto en España, en xeral, como en Galicia en particular,
a situación laboral das mulleres caracterízase por:

z Ter unha taxa de actividade menor que os homes pero sufrir unha
taxa de paro maior e unha taxa de ocupación menor.

z Experimentar unha forte discriminación salarial que rolda os trinta
puntos de diferenza cos homes e que é maior canto maior é a titu-
lación.

z A segregación ocupacional horizontal, ao concentrarse nunhas pou-
cas actividades profesionais.

z A segregación ocupacional vertical, xa que as mulleres están concen-
tradas nas categorías profesionais máis baixas, aínda en actividades
onde a súa presenza é maioritaria (educación, sanidade…).

Sen embargo, os cambios sociais, económicos e tecnolóxicos produci-
dos nos últimos anos indican que esta situación está cambiando e que a divi-
sión sexual do traballo tradicional xa non é a única realidade:

z Cada vez menos mulleres e homes identifícanse cunhas expectativas
de rol asociadas exclusivamente a un ámbito.

z Moitas das tarefas que tradicionalmente se realizaban no ámbito
doméstico, actualmente contrátanse no exterior e de feito, fálase dos 49
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servizos de proximidade (atención a persoas dependentes…) dentro
dos novos filóns de emprego.

z As novas tecnoloxías e a informática están introducindo cambios
radicais na economía, que afectan ao emprego e aos perfís profesio-
nais requiridos no mercado de traballo.

z Evoluciona tamén a cultura empresarial e as políticas de recursos
humanos, valorándose habilidades como a visión global dos proble-
mas, a capacidade de escoita e negociación, o sentido práctico, que
as mulleres teñen aplicado tradicionalmente no ámbito doméstico.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

O obxectivo de lograr unha representación equilibrada entre mulleres e
homes nas estruturas de decisión política, en igualdade de condicións,
forma parte das propostas no marco da Plataforma de Acción da
Conferencia de Pequín de 1995, da Estratexia Marco Comunitaria da Unión
Europea; do IV Plan para a Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e
Homes do Instituto da Muller.

Na Comunidade Galega o IV Plan de Igualdade de Oportunidades das
Mulleres Galegas contempla como actuación impulsar a presenza das mulle-
res nos órganos de decisións e postos de responsabilidade en todas as admi-
nistracións públicas galegas.

Nos últimos anos, aumentou notablemente a presenza de mulleres en
postos de responsabilidade e decisión política, tanto dentro dos partidos
como dentro dos diferentes niveis de Administración pública (Congreso,
Senado, comunidades autónomas, deputacións e concellos).

Formalmente, existe certo consenso sobre a necesidade de alcanzar un
reparto equilibrado do exercicio do poder.

Nos órganos de goberno nacionais o número de deputadas e senado-
ras incrementouse de forma imparable desde o ano 1977 ata hoxe.

As diferenzas porcentuais entre as mulleres candidatas e as elixidas
tamén se reduce considerablemente.

Existen cada vez máis maxistradas e fiscalas, e o número de xuízas supe-
ra ao de xuíces.
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Sen embargo a presenza de mulleres é aínda escasa nos parlamentos
das comunidades autónomas e na representación municipal.

Por outro lado, seguen existindo as inercias da sociedade patriarcal. A
maior presenza de mulleres non está supoñendo unha igualdade na valora-
ción social da actividade política de mulleres e homes. Por exemplo, unha
observación detallada da difusión que de dita actividade fan os medios de
comunicación, indica que persiste a tendencia á invisibilización das actua-
cións das mulleres e a súa presenza analízase en termos sexistas relaciona-
dos co seu rol de xénero (como visten, como compatibilizan a súa vida pri-
vada e profesional…) e non da súa profesionalidade e poder de decisión.

En calquera caso, unha maior presenza das mulleres pode permitir cam-
biar a orde de prioridades e as propias regras de funcionamento no mundo
político, propiciar un cambio na cultura das organizacións e nas actitudes
cara a novas formas de actuar politicamente, e introducir planeamentos
innovadores na solución de problemas, potenciando, así, o profundamento
democrático da sociedade. Polo tanto, é necesario desenvolver estratexias e
poñer en marcha accións que permitan alcanzar a democracia paritaria.

A análise da presenza de mulleres en postos de responsabilidade políti-
ca, ademais dos datos cuantitativos, require tamén dispoñer de información
sobre as actitudes e comportamentos que adoptan as mulleres en xeral den-
tro de estruturas de participación: presenza e participación na toma de deci-
sións nos partidos políticos, nos sindicatos, actividades relacionadas coa par-
ticipación política (voto, participación en campañas electorais, participación
en diferentes tipos de asociacións de influencia política).

PARTICIPACIÓN SOCIOEDUCATIVA

Desde unha perspectiva histórica, o acceso das mulleres á educación
académica regrada nos seus diferentes niveis, é un logro bastante recente
aínda que foron sempre educadoras e transmisoras de múltiples coñece-
mentos a través da palabra e desde o seu rol dentro da estrutura familiar.

Ás mulleres permíteselles acceder ao ensino a finais do século XVIII
aínda que inicialmente os contidos centrábanse en rezar e coser. En 1821
inclúense no seu ensino contidos de lectura, escritura e cálculo. O modelo
de escola imperante é a escola separada por sexos. En 1892 Emilia Pardo
Bazán, conselleira de Instrución Pública, propón a escola mixta para todos
os niveis; sen embargo, excepto nalgunhas experiencias (Escola Moderna,
Institución Libre de Enseñanza) mantense a escola separada ata 1970, salvo
na II República. 51
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A Lei Xeral de Educación de 1970 marca un fito importante na escolari-
zación das mulleres e no seu acceso ao coñecemento xa que establece en
España non só a escola mixta senón tamén o sistema obrigatorio de ensino
para todas as nenas e nenos cos mesmos contidos curriculares para os dous
sexos. Este feito facilitou o acceso á educación pero a obrigatoriedade do
ensino non garantiu, nin garante o tratamento igualitario, posto que a esco-
la mixta segue un modelo de ensino masculino, formalizado a través dos
libros de texto, a interacción profesorado alumnado, etc, 

Este feito fai necesario introducir o concepto de coeducación, que
supón levar a perspectiva de xénero e a igualdade de oportunidades ao
ámbito educativo. Segundo Marina Subirats “…a escola mixta non é coedu-
cativa, senón que supuxo a extensión dos modelos culturais masculinos ao
conxunto da poboación, e un sistema escolar coeducativo debe permitir
integrar na educación dos homes e das mulleres elementos culturais que
antes aparecían como específicos de cada un dos sexos”.

Cuantitativamente, o nivel formativo da poboación española incremen-
touse notablemente nos últimos anos. Actualmente, da poboación de máis
de 16 anos con estudos secundarios e medios, as mulleres supoñen practi-
camente a metade e o mesmo da poboación que ten estudos técnico-profe-
sionais superiores. Na universidade igualan ou superan ao número de
homes e en carreiras técnicas, pasaron de ser o 10% a principios dos 80, a
ser a cuarta parte aproximadamente na actualidade.

En xeral o acceso a maiores niveis de formación inflúe positivamente no
aumento das taxas de actividade e ocupación das mulleres. Sen embargo, o
acceso á formación técnica é aínda escaso e isto implica unha permanencia
da segregación ocupacional, freando o desempeño de ocupacións e niveis
profesionais con amplas perspectivas de desenvolvemento e promoción.

Os niveis educativos das mulleres galegas, seguindo a tendencia xenera-
lizada, teñen alcanzado e superado os niveis dos homes, en todos os niveis,
incluída a universidade, onde as mulleres superan a metade do alumnado.

Dentro do profesorado son maioría, excepto en FP e na universidade. 

Para a análise da presenza de mulleres na educación débense ter en
conta algúns indicadores.

Formación regrada: distribución da poboación por idade, sexo e nivel
de instrución, taxas de escolarización de mulleres e homes, tanto por cento
de persoas matriculadas e de persoas que rematan os seus estudos, sexo e52
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opcións educativas en formación profesional e estudos universitarios, incluí-
da a realización de doutoramentos.

Formación profesional ocupacional: alumnado formado por sexo e
rama, alumnado contratado despois da formación por sexo, alumnado inse-
rido por conta propia e allea.

Formación profesional continua: análise da participación das mulle-
res e homes na formación profesional continua, materias nas que se forman,
motivacións por sexo.

ESQUEMAS DE APOIO AOS CONTIDOS TEÓRICOS

ESQUEMA 1:
RELACIÓN TRABALLO PRODUCTIVO-REPRODUTIVO
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ESQUEMA 2:

CARACTERÍSTICAS DIREFENCIAIS DO TRABALLO PRODUTIVO E
REPRODUTIVO
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FONTES DE INFORMACIÓN

ÁMBITO AUTONÓMICO

CONSELLERÍAS

As consellerías da Xunta de Galicia poden ser importantes fontes de
información.

Máis especificamente, a Consellería de Familia, Xuventude, Deporte
e Voluntariado conta co Servizo Galego de Promoción da Igualdade do
Home e da Muller que elabora, edita e difunde publicacións destinadas a
ofrecer un coñecemento da situación das mulleres, e publica tamén guías
básicas de recursos.

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA

É un organismo autónomo que realiza estatísticas económicas (contabili-
dade trimestral, comercio exterior, edificación e vivenda, prezos agrarios, pre-
zos do leite, índice de prezos ao consumo, turismo), demográficas (padrón de
habitantes), e sociolaborais (Enquisa de Poboación Activa e Seguridade Social).

Entre os seus documentos de difusión ten: Galicia en cifras, Boletín de
Conxuntura, Servizos estatísticos.

ÁMBITO ESTATAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA E FACENDA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
Estatística do Ensino Superior en España.
Enquisa de Poboación Activa.
Anuario Estatístico.
Enquisa de Salarios na Industria e os Servizos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E CIENCIA
Estatísticas do Ensino en España.
Anuario de Estatística Universitaria.
Estatística do Ensino Superior en España.
Oficina de Planificación Estatística.

MINISTERIO PARA AS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
Ficheiro de Altos Cargos.
Boletín Estatístico do Rexistro Central de Persoal.
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MINISTERIO DE XUSTIZA E INTERIOR
Consello Xeral do Poder Xudicial.

MINISTERIO DE TRABALLO E ASUNTOS SOCIAIS
Banco de datos estatísticos (Trimestral).
Boletín Estatístico de datos básicos (Trimestral).
Anuario de estatísticas Laborais.
Boletín de Estatísticas Laborais.

INSTITUTO DA MULLER
Enquisa sobre usos do tempo.
Muller en Cifras.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPREGO
Estatísticas mensuais de paro e contratos rexistrados.
Estatísticas de participación nos cursos de formación ocupacional.

INSTITUTO DE ESTUDOS FISCAIS
Emprego, salarios, pensións nas fontes tributarias.

ÁMBITO EUROPEO

COMISIÓN EUROPEA

EUROSTAT DATA SHOP

Representación europea na Comunidade Autónoma:

Centros de documentación europea:

Universidade de Santiago de Compostela.
Centro de Información, Documentación e Estudos Comunitarios
(CIDEC), A Coruña.
Eurobibliotecas (unha en cada capital de provincia)
Centro Europeo de Empresas e Innovación (na Coruña, Ourense e
Pontevedra).
Cátedras Jean Monnet (Universidades de Vigo e A Coruña).
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PROPOSTA DE ACTIVIDADES

MÓDULO I

ACTIVIDADE 1. GUIONISTAS DA NOSA HISTORIA

OBXECTIVOS

z Identificar como se concreta a socialización de xénero na vida das
persoas.

z Comprender o carácter cultural e, por iso, modificable, da atribución
de roles de xénero ou sexo.

z Valorar a adecuación dos estereotipos tradicionais de xénero para o
desenvolvemento de homes e mulleres na sociedade actual.

MATERIAL DE TRABALLO

Instrumento de Traballo nº 1

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Preséntase ao grupo a seguinte situación: un equipo de guionistas de
televisión ponse en contacto con vosoutras e con vosoutros, porque queren
facer unha reportaxe sobre a evolución histórica da vida cotiá da zona, nos
últimos 50 anos.

Posto que sodes unhas persoas interesadas na historia da vosa comuni-
dade, decidides aceptar a proposta.

Nunha primeira reunión, explícanvos que lles gustaría basear o guión
nos aspectos máis representativos da vida cotiá das persoas a través da orga-
nización familiar, elixindo como momentos representativos tres épocas histó-
ricas: os anos corenta, os setenta e os noventa.

TRABALLO EN PEQUENOS GRUPOS

O grupo subdivídese en tres subgrupos, cada un dos que realiza a tare-
fa sobre cada unha das épocas históricas propostas utilizando o Instrumento
de Traballo nº 1. 57
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As instrucións para o traballo dos grupos son as seguintes:

“Para realizar o traballo, cada grupo ten cinco fichas. En cada unha está
indicado o tipo de datos que debedes anotar sobre a familia e época histó-
rica sobre a que ides traballar. É importante que vaiades completando as
fichas seguindo a orde numérica do 1 ao 5”.

Ao finalizar o traballo, un ou unha representante de cada grupo irá colo-
cando as fichas seguindo a orde numérica e en sentido vertical no encerado.

POSTA EN COMÚN EN PLENARIO

Rematado o traballo de cada grupo, os e as representantes dos grupos,
colocan no encerado as fichas, segundo as indicacións realizadas, e expoñen
o resultado do traballo do grupo sobre as características de cada familia.

DEBATE E ANÁLISE

Coas fichas colocadas no encerado, realízase unha lectura horizontal (a
información de cada unha ao longo das tres épocas), que permita analizar
a división social de xéneros, a súa evolución histórica e por tanto o seu
carácter modificable.

Esta lectura horizontal permitirá observar diversas realidades:

Ficha 1: variación no número de compoñentes da unidade, os cambios
que xera a posibilidade de planificación familiar; a diferente visión que
se ten de fillos e fillas (investimento ou gasto).

Ficha 2: evolución da identidade de xénero, tanto nas súas compoñen-
tes físicas como psicolóxicas.

Ficha 3: modificación de roles de xénero a través da evolución no nivel
de instrución das mulleres, dos cambios sociais que xerou a súa incor-
poración ao emprego, dos novos valores sociais que introduciu, os seus
efectos na identidade de mulleres e homes, e na organización e estru-
tura familiar e social.

Ficha 4: evolución nas aspiracións e proxectos de vida de mulleres e
homes, aspectos ou elementos valorados como importantes, persoal,
familiar, social e/ou profesionalmente (lugar que ocupa o emprego, a
maternidade, o afecto...)

58

GUÍA DE IGUALDADE
DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES
E HOMES

Actividades



Ficha 5: avances na incorporación das mulleres aos espazos públicos e
dos homes aos privados; situación actual na utilización e presenza de
mulleres e homes en ambos espazos (desequilibrio).

O debate e análise da actividade pecharanse cunha posta en común
consensuada sobre os conceptos básicos da interpretación de xénero: xéne-
ro, sexo, rol, estereotipo, sociedade patriarcal.

CONCLUSIÓNS PERSOAIS

Cada persoa participante recollerá no seu caderno de traballo as ideas,
reflexións, informacións ou comentarios que lle xorden unha vez realizada e
analizada a actividade.

Informacións e orientacións para o desenvolvemento da actividade.

Como se puido ver, e aínda que se estea nun proceso de cambio, as
mulleres son educadas, esencialmente, para o ámbito privado e doméstico.
A súa identidade constrúese en torno ao mundo dos afectos, do reproduti-
vo, do coidado dos seres humanos, polo que desenvolveron coñecementos
e habilidades neste ámbito como, por exemplo, a empatía e a capacidade
de escoitar e ter en conta diferentes puntos de vista e de actuación. No
ámbito do público, no que non teñen participado, séntense inseguras.

Consecuentemente, as mulleres incorporáronse ao mundo do emprego
sen deixar de ocuparse das “responsabilidades” tradicionais no ámbito fami-
liar, o que as leva a realizar unha “dobre xornada”, por unha parte, e a rea-
lizar maioritariamente opcións profesionais que dalgunha maneira prolon-
gan os seus roles de xénero, por outra parte: sanidade, ensinanza (principal-
mente no nivel da primeira infancia), administrativa...

O seu proxecto profesional está condicionado polo seu proxecto fami-
liar, someténdose a este, polo que en xeral, ocupan os postos peor pagados
e de pouca consideración social.

Os homes, polo contrario, son educados para o ámbito público e mailo
mundo produtivo, polo que teñen desenvolvido coñecementos e habilida-
des relacionados con este ámbito, como por exemplo, a capacidade para
decidir, esixir, autosuperarse. No ámbito do privado, no que non teñen par-
ticipado, séntense inseguros. Constrúen a súa identidade a través da parti-
cipación no mundo laboral, na política, a economía, a ciencia. O desenvol-
vemento profesional constitúe o eixe esencial da súa identidade, e non se
encontra limitado polo ámbito privado, posto que non senten que teñan
que compatibilizar ambos.
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Ao traballar esta actividade convén transmitir ideas como:

z Desde o punto de vista da valoración e o recoñecemento social, o ámbi-
to doméstico mantense invisible, e está menos considerado socialmente.

z O ámbito público goza de visibilidade posto que a el pertencen os
negocios, o coñecemento científico e académico, a política, os acon-
tecementos culturais.

Sen embargo, na configuración dunha sociedade igualitaria e democrática:

z O ámbito público e mais o privado son igualmente importantes para
o desenvolvemento persoal e social de mulleres e homes, e requíren-
se coñecementos e habilidades específicas para desenvolverse en
cada un deles e que cada vez son máis transferibles do un ao outro.

z Actualmente, para desenvolvernos como seres autónomos e inde-
pendentes, necesitamos aprender habilidades tanto do ámbito públi-
co como do privado.

z O desenvolvemento económico é inconcibible sen a contribución
dos dous ámbitos. 

Polo que:

z A socialización de xénero clasifica e limita ás persoas no seu desenvol-
vemento, desaproveitando o potencial do conxunto da poboación.

INSTRUMENTO DE TRABALLO Nº 1

GUIONISTAS DA NOSA HISTORIA

Ficha 1: Membros da familia

Nai Idade

Pai Idade

Outros membros Idade
(Grao e parentesco)

Época histórica .........................................................................................
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Ficha 2: Descrición física e psicolóxica

Ficha 3: ¿Que teñen, a que se dedican?

Nai

Traballo Emprego

Pai

Outros
membros

Estudios

Descrición física (catro adxectivos)

Nai

Pai

Outros membros

Descrición psicolóxica (catro adxectivos)

Nai

Pai

Outros membros
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Ficha 4: Proxectos de futuro

Ficha 5: Incorporación de mulleres e homes a espazos públicos e
privados

Nai

Contorno de relacións Actividades

Pai

Outros
membros

Nai

Desexos Aspiracións

Pai

Outros
membros

Afeccións
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ACTIVIDADE 2. IMAXE DAS MULLERES NA HISTORIA

OBXECTIVOS

z Coñecer as imaxes que a historia transmite sobre as mulleres.

z Valorar a influencia da transmisión histórica na construción dos roles
de xénero.

MATERIAL DE TRABALLO

Instrumento de Traballo nº 2

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Trátase dunha actividade de grupo, na que se analizarán textos de catro
personaxes importantes na nosa cultura: santo Tomas de Aquino (s. XIII),
Miguel de Cervantes (1547-1616), Leandro Fernández de Moratín (1760-
1828) e Pablo Ruiz Picasso (1881-1973). A tarefa consistirá en analizar os
estereotipos femininos transmitidos nos seus textos, contestando as pregun-
tas que se presentan nas fichas do instrumento de traballo da actividade.

TRABALLO EN GRUPOS

Divide o grupo en catro subgrupos, e en función do tempo dispoñible,
todos os grupos traballan sobre a totalidade do instrumento de traballo que
se adxunta ou cada un deles traballa un dos textos dos pensadores que se
transcriben no instrumento de traballo nº 2, contestando as preguntas que
se presentan.

Ao finalizar o traballo, as persoas representantes de cada grupo expo-
ñen o traballo feito.

DEBATE E ANÁLISE

Unha vez realizada a posta en común analizarase a actividade a través
de cuestións do tipo: ¿que imaxes se transmiten sobre os roles de xénero a
través dos textos?, ¿en que se concretan eses roles?, ¿como deben ser as
mulleres?, ¿reflicten a realidade das mulleres e os homes ou son unha imaxe
“interesada”?, ¿a que intereses obedecen ditas imaxes?, ¿que se pensa agora
das capacidades e habilidades das mulleres?, ¿algunha delas continúa
sendo compartida actualmente pola sociedade en xeral?, ¿teñen algunha
relación coa desigualdade e a discriminación, ou con problemas como a vio-
lencia de xénero?, ¿como se pode evitar que isto siga sucedendo?
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CONCLUSIÓNS PERSOAIS

Cada persoa participante recollerá no seu caderno de traballo as ideas,
reflexións, informacións ou comentarios que lle xorden unha vez realizada e
analizada a actividade.

INFORMACIÓNS E ORIENTACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO
DA ACTIVIDADE

Nesta actividade, non se trata tanto de cuestionar as contribucións nos
seus respectivos ámbitos de actuación de personaxes como os mencionados
no exercicio, senón de sinalar que tamén houbo mulleres que tiveron con-
tribucións que foron invisibilizadas, ignoradas e non escritas, posto que os
que escribían tamén interpretaban a realidade e, reproducindo estereotipos
de xénero, seleccionaban que era o importante para formar coñecemento e
ser visible no progreso social. A revisión da historia desde unha perspectiva
de xénero permitiu a emerxencia do papel das mulleres.

A Historia oficial non ten recollido a Historia real das mulleres nin ten
valorado as súas contribucións, debido a que:

z O acceso ao coñecemento a través da escritura estivo moito máis
estendido entre os homes que entre as mulleres ata ben avanzado o
século XX, xa que estas tiñan prohibido ao acceso á educación.

z Desde as súas actividades no espazo público (cultura, política, histo-
ria...), os homes definiron a sociedade e con iso unha determinada
idea de como son as mulleres.

z A cultura e o saber transmitidos oralmente por parte das mulleres non
se recolleu nos textos históricos tradicionais, foi ignorado e perdido.

z As mulleres que fixeron contribucións de diverso signo ao desenvol-
vemento da humanidade foron invisibilizadas pola historia.

A análise da historia da vida privada permitiu a emerxencia, como obxec-
to de estudo, dos espazos femininos, da vida social e das relacións entre os
sexos. Dotouse de entidade ao estudo da cultura feminina, as súas experien-
cias, as súas ocupacións e as características para a súa construción histórica.

Desde os anos 60, mulleres de diferentes disciplinas chamaron a aten-
ción sobre a necesidade de revisar a historia humana desde unha perspecti-
va que permitise recoñecer ás mulleres na súa construción, e valorar as súas
contribucións.64
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Para iso foi necesario desenvolver novas estratexias de análise e cuestio-
nar os parámetros económicos, políticos e culturais desde os que se constru-
íu a historia. Isto permitiu integrar as diferenzas de xénero como categorías
desde as que facer unha revisión da historia da humanidade, dos homes e
das mulleres.

INSTRUMENTO DE TRABALLO Nº 2

IMAXE DAS MULLERES NA HISTORIA

Texto 1: Santo Tomás de Aquino S. XIII

¿Que imaxes e visións temos actualmente?

¿Que visión proporciona das mulleres e dos homes?, ¿ten algunha relación cos
roles de xénero?

Este tipo de imaxe, ¿que actitudes e conductas xera ou xerou?

¿Que imaxe transmite sobre a sexualidade das mulleres e dos homes?

“A muller é defectuosa e bastarda, posto que a forza activa da semente mascu-
lina tende á produción dunha semellanza perfecta no sexo masculino; mentres
que a produción da muller se deriva dun defecto da forza activa ou influencia”
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Texto 2: Miguel de Cervantes (1547-1616)

Texto 3: Leandro Fernández de Moratín (1760-1828)

¿Qué imaxe sobre as habilidades das mulleres se desprende do texto?

“A muller que gusta de domar cabalos, despídase de namorar corazóns: toda
acción de forza é estraña a ela, e en tanto son amables, en canto nos parecen
débiles”.

¿Como cambiaron esas imaxes actualmente?

¿Cal é a misión das mulleres na vida?

¿Que tipo de actitudes e conductas nas relacións se deducen?

¿Que imaxes sobre as capacidades das mulleres se derivan do texto?

“A muller é animal imperfecto e que non se lle ha de poñer embarazo onde pro-
cede e caia, senón quitarllo e despexarlle o camiño de calquera inconveniente,
para que sen pesadume corra lixeira a alcanza-la perfección que lle falta, que
consiste en ser virtuosa”
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Texto 4: Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)

¿Correspóndese coa realidade?

¿Que características teñen as imaxes de muller que se transmiten na frase?

¿Que diferencias se observan ao lela en masculino e en feminino?

Escribir a frase en masculino

“Hai dous tipos de mulleres, deusas e porteiras”

¿Actualmente hai novos valores sobre as habilidades das mulleres e dos homes?

¿E coas tarefas realizadas polas mulleres nun ámbito doméstico sen tecnificar?

¿Correspóndese co traballo real das mulleres na sociedade rural da época do
autor?
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ACTIVIDADE 3. MULLERES E HOMES NOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

OBXECTIVOS

z Analizar a transmisión de modelos sexistas a través dos medios de
comunicación.

z Comprender o papel dos medios de comunicación na perpetuación
de roles e estereotipos de xénero.

MATERIAL DE TRABALLO

Instrumento de Traballo nº 3

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Trátase dunha actividade que permitirá traballar sobre a transmisión dos
estereotipos de xénero, a través dun importante medio de comunicación
como son as revistas.

Para o desenvolvemento da actividade, é necesario que o grupo teña á
súa disposición tres tipos de revistas das que teñen máis presenza no merca-
do: unha das da chamada “prensa do corazón”, outra de actualidade social
e económica e outra dirixida a adolescentes.

Destas revistas vaise analizar tanto os seus contidos como a publicidade
inserida nelas.

TRABALLO EN PEQUENOS GRUPOS

Divídese o grupo en tres subgrupos, cada un dos que analizará o con-
tido e as imaxes da revista que lle tocara, cumprimentando as fichas do ins-
trumento de traballo da actividade, e se é posible, escribindo os resultados
do traballo en papel de papelógrafo.

POSTA EN COMÚN EN PLENARIO

Cada un dos grupos, a través do seu representante, expón o resultado
do traballo realizado coa revista, seguindo a orde numérica das fichas.
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DEBATE E ANÁLISE

Levarase a cabo a través de cuestións do tipo: ¿Cales son os temas prio-
ritarios en cada tipo de revista?, ¿mostran expectativas de xénero?, ¿cales?,
¿con que produtos publicitarios se asocia a mulleres e homes?, ¿con que
contidos temáticos?, ¿en que temas son protagonistas os homes?, ¿en que
temas son protagonistas as mulleres?, ¿que actividades realizan os homes e
as mulleres?, ¿inflúe a publicidade na reprodución dos roles de xénero?,
¿como?, ¿e na existencia de estereotipos?, ¿como? Sobre a revista de ado-
lescentes: ¿que imaxes de mulleres e homes se lles transmite?, ¿que crenzas
e estereotipos subxacen?, ¿como debe ser un rapaz?, ¿e unha rapaza?, ¿que
papel xogan os medios na creación e consolidación da súa identidade de
xénero?

INFORMACIÓNS E ORIENTACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO
DA ACTIVIDADE

Nesta actividade, ademais dos obxectivos propostos, é importante faci-
litar a aprendizaxe dunha lectura crítica dos medios de comunicación, xa
que neles, baixo unha aparente neutralidade se encerran informacións e
mensaxes de claro matiz sexista, tanto a través da linguaxe como das ima-
xes ou dos contidos. Por iso, na súa realización prestarase atención ao uso
do masculino e feminino, ao lugar que ocupan homes e mulleres nas ima-
xes (primeiro ou segundo plano, facendo que) e ao contido, sentido e inten-
ción das noticias (foméntase un modelo estereotipado das mulleres, emíte-
se unha mensaxe sobre a volta a patróns de comportamento superados...)

Os medios de comunicación constitúen na sociedade actual un podero-
so vehículo de uniformación do pensamento. No caso do xénero convérten-
se nun instrumento claro de socialización diferencial, emitindo mensaxes
sobre as expectativas sociais de xénero que reforzan o proceso de creación
ou consolidación da identidade feminina e masculina.

Nun estudo realizado polo Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS)
sobre a imaxe das mulleres nos medios de comunicación en 1991, afírmase
que “a estrutura patriarcal da sociedade se proxecta nos medios de comuni-
cación, e na publicidade en tanto medio privilexiado cunha maior transpa-
rencia que noutros ámbitos”.

No mesmo estudo móstrase que, a través da publicidade, se proporcio-
na á sociedade unha imaxe das mulleres como suxeito de consumo do ámbi-
to doméstico ou como un estereotipo de muller cunha lexitimación realiza-
da no propio acto de consumir. 69
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En canto aos diversos medios de comunicación, a radio, a prensa e a
televisión, aínda cando fan un tratamento sexista da imaxe das mulleres,
fano en menor medida que a publicidade e as revistas.

INSTRUMENTO DE TRABALLO Nº 3

MULLERES E HOMES NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ficha 1: Datos sobre a revista

No equipo editorial responsable,

Seleccionar tres temas (artigos, reportaxes, entrevistas...)

¿Cantos homes figuran? ........................................................................

..............................................................................................................

¿Con que funcións? ...............................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

¿Cantas mulleres figuran? .......................................................................

...............................................................................................................

¿Con que funcións?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Nome da revista ......................................................................................
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Ficha 2: Análise de textos da revista

Ficha 3: Análise de imaxes publicitarias

Seleccionar dous anuncios:

Contido ........................................................................................
.....................................................................................................
Quen asina o traballo ...................................................................
.....................................................................................................
Protagonistas ¿Mulleres? ¿Homes? ................................................
.....................................................................................................
¿Que intencionalidade ten o texto? ..............................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

TE
M

A
 3

Contido ........................................................................................
.....................................................................................................
Quen asina o traballo ...................................................................
.....................................................................................................
Protagonistas ¿Mulleres? ¿Homes? ................................................
.....................................................................................................
¿Que intencionalidade ten o texto? ..............................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

TE
M

A
 2

Contido ........................................................................................
.....................................................................................................
Quen asina o traballo ...................................................................
.....................................................................................................
Protagonistas ¿Mulleres? ¿Homes? ................................................
.....................................................................................................
¿Que intencionalidade ten o texto? ..............................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

TE
M

A
 1
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CONCLUSIÓNS XERAIS SOBRE O MÓDULO

O proceso de socialización diferencial implica que a sociedade espera das
mulleres:

Analizar a realidade desde a perspectiva de xénero supón:

Produto:

Descrición imaxe (nº homes, mulleres, posición, plano, actividade)

Actitude de mulleres e homes:

Mensaxe que transmite: A
N

U
N

C
IO

 2
Producto:

Descrición imaxe (nº homes, mulleres, posición, plano, actividade)

Actitude de mulleres e homes:

Mensaxe que transmite: A
N

U
N

C
IO

 1
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Eu podo:

Para seguir avanzando na construción dunha sociedade igualitaria sería
necesario:

O proceso de socialización diferencial implica que a sociedade espera dos
homes:
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MÓDULO II

ACTIVIDADE 1. A IGUALDADE DE XÉNERO NO NOSO
CONTORNO SOCIAL

OBXECTIVOS

z Analizar as percepcións sociais sobre a igualdade entre mulleres e
homes.

z Comprender o concepto de igualdade de xénero.

MATERIAL DE TRABALLO

Instrumentos de Traballo nº 1 e 2

Papelógrafo.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

A actividade iníciase cunha reflexión individual sobre a percepción que
cada participante ten sobre a implantación da igualdade no seu contorno
inmediato, desde a súa experiencia.

Posteriormente, traballarase en grupo co instrumento de traballo nº 2.

TRABALLO INDIVIDUAL

Cada persoa do grupo escribe no Instrumento de Traballo nº 1 as súas
percepcións e experiencia da igualdade no seu contorno.

TRABALLO EN PEQUENOS GRUPOS

Fórmanse dous grupos. Ambos deben ler as dúas fichas do instrumen-
to de traballo nº 2.

Posteriormente cada grupo terá que defender unha postura,
mediante o desenvolvemento de argumentos que xustifiquen cada unha
das frases: en contra da igualdade, na ficha nº 1 e a favor da igualdade
na ficha nº 2.
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DEBATE E ANÁLISE

Terminado o traballo anterior, expóñense as argumentacións seguindo
a orde numérica das frases en ambas fichas: frase nº 1 contra a igualdade,
frase nº 1 a favor da igualdade... sucesivamente.

As frases están presentadas de forma que permiten traballar sobre a
igualdade en torno a catro eixes.

Frases nº 1: distancia percibida entre a igualdade formal e a igualdade
real.

Frases nº 2: que supón a igualdade en termos de redistribución do tra-
ballo, da riqueza, e as súas implicacións para a autonomía e desenvol-
vemento das persoas.

Frases nº 3: que supón a igualdade en termos de redistribución das res-
ponsabilidades familiares, educación de fillas e fillos, etc.

Frases nº 4: adecuación ao marco lexislativo internacional, europeo e
nacional.
O debate, pódese ademais guiar presentando cuestións como:

¿Que resulta máis fácil defender a igualdade ou a desigualdade?, ¿por
que?, ¿que se pode argumentar sobre a igualdade? ¿para que é favorable a
igualdade?

¿Como argumentar fronte a posicións desfavorables?, ¿que se pode
facer para favorecer a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres?,
¿que implica a igualdade na práctica, na vida diaria?

CONCLUSIÓNS PERSOAIS

Cada participante recollerá no seu caderno de traballo as súas reflexións
persoais sobre a igualdade.

INFORMACIÓN E ORIENTACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO
DA ACTIVIDADE

A igualdade entre sexos é un tema que afecta a todas as persoas, pero
fronte ao cal as posicións que se adoptan poden ser moi variadas. Trátase
dun proceso social en pleno desenvolvemento, amparado por lexislacións a
todos os niveis. 75
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Na actividade tratarase de deixar claro que a igualdade favorece a todas
as persoas.

Existen varios argumentos a favor da igualdade de oportunidades.
Entre eles cabe destacar: o marco xurídico estatal e internacional que a
ampara; a súa insuficiencia para lograr a igualdade real; os prexuízos que
supoñen as desigualdades para o conxunto da sociedade, posto que non se
arrequece coas contribucións das mulleres, e a posibilidade de ser unha
sociedade democrática e avanzada. As políticas de Igualdade de
Oportunidades, tratan de mellorar a posición das mulleres na sociedade e
rendibiliza los seus recursos; non supoñen discriminar aos homes, senón ree-
quilibrar as posicións na sociedade.

O feito de que as mulleres alcancen cada vez máis cotas de participa-
ción no ámbito económico, político, cultural, social, etc., pode levar a pen-
sar que a igualdade de xénero xa se alcanzou.

Aínda recoñecendo os avances que se están logrando, é importante
insistir no camiño que queda por percorrer, que ten que ver con cambios
estruturais na sociedade, e que se poden exemplificar a través das discrimi-
nacións indirectas.

Estas sostéñense con prexuízos e estereotipos sexistas que aínda exis-
ten na sociedade, e que reproducen os modelos tradicionais sobre as fun-
cións de homes e mulleres, e valoran desigualmente o ámbito público e
privado.

No mundo laboral, por exemplo, os estereotipos asociados ao absentis-
mo feminino en relación ao seu rol dentro da familia ou á falta de forza físi-
ca están tendo efectos negativos para a inserción e desenvolvemento profe-
sional das mulleres. ao mesmo tempo os estereotipos asociados ao rol do
home dentro do espazo produtivo afectan negativamente a decisións en
temas importantes, como por exemplo, a solicitude de paternidade.

Ao mesmo tempo, é necesaria unha reestruturación da distribución das
responsabilidades familiares asociadas aos roles de xénero, de tal xeito que
o coidado e mantemento do medio familiar sexa unha responsabilidade de
todos os seus membros.

Estanse producindo xa, de feito, profundos cambios na organización
social, derivados dos novos papeis que adoptan as mulleres e os homes:
novos tipos de familia, incremento na participación das mulleres en postos
de decisión política e económica (alomenos a niveis intermedios), novo76
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papel da familia na educación dos fillos e fillas no contexto da sociedade da
información...

Na nosa sociedade existe unha sensibilización crecente para que a
igualdade entre mulleres e homes se consolide como un valor recoñecido e
asumido por todos e todas.

Esta sensibilización está directamente enraizada na necesidade que cal-
quera sociedade democrática ten de asegurar que as persoas, independen-
temente do seu sexo, dispoñan das mesmas oportunidades para participar
e colaborar no desenvolvemento.

As administracións públicas (comunitarias, nacionais, autonómicas e
municipais) e os organismos internacionais (Nacións Unidas, Organización
Internacional do Traballo), veñen articulando medidas lexislativas de cara a
consolidar a igualdade como un valor social esencial dentro dos Dereitos
Humanos e da construción das sociedades democráticas.

A pesar de que esta evolución permitiu lograr importantes avances na
construción dunha sociedade máis igualitaria e equilibrada, a realidade indí-
canos que as leis por si soas non cambian as actitudes e comportamentos
discriminatorios, nin inciden nas súas causas.

As políticas de igualdade de oportunidades tratan de chegar a esas cau-
sas e propoñer pautas para superar a discriminación sexual.

INSTRUMENTO DE TRABALLO Nº 1

A IGUALDADE DE XÉNERO NO NOSO CONTORNO SOCIAL

A MIÑA PERCEPCIÓN E EXPERIENCIA SOBRE A IGUALDADE:
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INSTRUMENTO DE TRABALLO Nº 2

Ficha 1

1.- “Actualmente todo o mundo pode chegar onde queira se se esforza,
sexa do sexo que sexa, porque xa temos os mesmos dereitos e as mesmas
posibilidades na sociedade actual”.
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Ficha 2

2.- “Hoxe en día, ter un emprego é moi importante para todas as persoas”.

1.- “Aínda que moitos homes colaboran, mentres as mulleres continúen tra-
ballando dentro e fóra da casa, non pode haber igualdade”.

4.- “Sería moito mellor para a sociedade que cada sexo seguise ocupando
o lugar e as funcións que sempre tiveron”.

3.- “Actualmente hai máis problemas na educación dos mozos porque as
nais non lles dedican tempo ao estar todo o día fóra de casa”.

2.- “Unha das causas das elevadas taxas de desemprego que sufrimos está
en que agora todas as mulleres queren traballar”.
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ACTIVIDADE 2. OS PLANS DE IGUALDADE

OBXECTIVO

z Aprender a analizar a estrutura e os contidos dos Plans de Igualdade
de Oportunidades.

MATERIAL DE TRABALLO

Instrumento de Traballo nº 3

Plans de Igualdade de Oportunidades:

IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2003-
2006. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

IV Plan de Igualdade de Oportunidades das Mulleres Galegas.

2002-2005. Xunta de Galicia. Servizo Galego de Igualdade.
Papelógrafo.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Tratarase de manexar, e valorar, dous plans de igualdade, un de ámbi-
to nacional e outro autonómico, observando a súa estruturación e contidos
así como a súa efectividade de aplicación.

TRABALLO EN PLENARIO

Traballar brevemente sobre que son os plans de igualdade, como xor-
den, en que se sustentan, que misión teñen.

4.- “A igualdade de xénero é unha condición necesaria para que a socie-
dade en xeral se beneficie das contribucións de tódalas persoas e sexa máis
xusta para todas”.

3.- “Para lograr a igualdade temos que implicarnos tanto os homes como
as mulleres e aprender a compartir as responsabilidades”.
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TRABALLO EN GRUPOS

Fórmanse catro grupos, cada un dos que terá unha copia do plan
nacional e do plan do goberno autonómico. Cada grupo analizará diferen-
tes áreas dos dous plans de igualdade propostos para a actividade, e irá con-
testando ás cuestións que se presentan no instrumento de traballo nº 3.

Grupo 1: economía, formación, emprego, seguimento do Plan.

Grupo 2: cooperación, participación social, toma de decisións.

Grupo 3: violencia, saúde, exclusión social.

Grupo 4: educación, imaxe, medios de comunicación.

Finalizado o traballo por grupos, as persoas portavoces de cada un
expoñen o resultado da súa análise.

DEBATE E ANÁLISE

En asemblea debátese sobre a importancia dos plans de igualdade, a
súa necesidade, as súas características, as implicacións que ten para a súa
execución o grao de concreción de obxectivos e medidas.

CONCLUSIÓNS PERSOAIS

Cada participante recollerá no seu caderno de traballo as ideas, refle-
xións, conclusións persoais.

INFORMACIÓNS E ORIENTACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO
DA ACTIVIDADE

As políticas de Igualdade de Oportunidades son medidas elaboradas
para que, en todos os ámbitos (económico, social, educativo, político) se
logre mellorar a situación e posición das mulleres e reducir a desigualdade
existente entre mulleres e homes.

Os Programas de Acción Comunitarios, elaborados desde a Comisión
Europea, supoñen un marco xeral de propostas e indicacións para a conso-
lidación da Igualdade de Oportunidades como piar básico na construción
da Unión Europea. Para a elaboración de ditos plans téñense en conta os
informes e o traballo de equipos especializados dentro da propia Comisión, 81
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así como o marco normativo en materia de igualdade de oportunidades des-
envolvido e asumido a nivel internacional.

No último programa de acción, para o período 2001-2005 os obxecti-
vos e as accións diríxense a: integrar igualdade de oportunidades entre
homes e mulleres na vida económica, na participación e representación, nos
dereitos sociais, na vida civil e na superación dos estereotipos tradicionais
masculino e feminino.

Para facer realidade estas propostas, os Estados elaboran Plans de
Igualdade de Oportunidades, adecuando os obxectivos e estratexias de
actuación á realidade nacional e local (autonómico, concellos).

En España, puxéronse en marcha catro Plans para a Igualdade das
Mulleres, promovidos polo Instituto da Muller do Ministerio de Traballo e
Asuntos Sociais.

Na Comunidade Autónoma de Galicia, puxéronse en marcha catro
plan de Igualdade promovidos polo Servizo Galego de Igualdade da
Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado.

Os Plans de Igualdade de Oportunidades:

z Estruturan os eixes que permitirán poñer en marcha actuacións con-
cretas para lograr a igualdade real.

z Promóvense desde os organismos de Igualdade (Instituto da Muller,
Servizo Galego de Igualdade).

z Afectan a todos os niveis administrativos (ministerios, consellerías)
que deben implicarse na consecución dos seus obxectivos.

Deben contar coas contribucións dos axentes sociais e as asociacións.

Todos os plans de Igualdade de Oportunidades manifestan asumir as
directrices e os planeamentos xerais na materia: traballar desde a perspecti-
va de xénero, implicar transversalmente a todos os órganos de goberno
(mainstreaming), e considerar a Igualdade de Xénero como un obxectivo
para calquera sociedade moderna.

Os plans nacionais e autonómicos, na súa evolución foron incorporan-
do aos seus eixes de actuación as propostas das Conferencias das Nacións82
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Unidas sobre as Mulleres e os Programas de Acción Comunitarios da Unión
Europea.

É importante analizar a estrutura e deseño que os diferenza e nos orien-
ta sobre:

z As prioridades e nivel de compromiso que as autoridades políticas
asumen nas diferentes áreas de actuación. Por exemplo, respecto da
violencia de xénero, non supón a mesma valoración considerala
unha área en si mesma que incluíla no plan como un aspecto máis
dentro doutra área.

z As posibilidades de levar o plan a cabo (efectividade) segundo o
nivel de concreción co que se presentan os obxectivos e actuacións.
Por exemplo, no que se refire á conciliación da vida familiar e labo-
ral, non ten as mesmas posibilidades de facerse efectivo se se pre-
senta dentro dunha actuación máis xeral que se se presenta como
un obxectivo dentro da área de emprego coas súas actuacións espe-
cíficas.

z O tipo de datos estatísticos en que basean os obxectivos e actua-
cións, indica o grao de coñecemento da realidade de mulleres e
homes do que parte e condiciona as posibilidades de análise a par-
tir da información.

INSTRUMENTO DE TRABALLO Nº 3

OS PLANS DE IGUALDADE

Denominación áreas

83

GUÍA DE IGUALDADE
DE OPORTUNIDADES

ENTRE MULLERES
E HOMES

Actividades



ACTIVIDADE 3. AS ACCIÓNS POSITIVAS

OBXECTIVOS

z Comprender a aplicación práctica das políticas de igualdade de
oportunidades.

z Comprender o concepto de acción positiva como un elemento útil
para equilibrar a participación de mulleres e homes na sociedade.

z Comprender a dimensión estratéxica do mainstreaming.

¿Por qué credes que se presentaron eses obxectivos e actuacións?

Tipo de datos estatísticos presentados (que nivel de análise permiten sobre
a realidade das mulleres, como se analizan no plan)

Comparación de actuacións (nº, grao de especificidade)

Comparación de obxectivos (nº, grao de concreción temático)
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MATERIAL DE TRABALLO

Instrumento de Traballo nº 4

Papelógrafo.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Iníciase a actividade coa lectura por parte de todo o grupo do caso que
se presenta no instrumento de traballo. Tras a lectura, a formadora ou for-
mador presenta as seguintes cuestións:

z Que obxectivos teñen as propostas da titora.

z Que características teñen as accións positivas.

z Que requisitos se extraen do caso como necesarios para poñer en
marcha as accións positivas.

En asemblea discútense estes puntos e vanse anotando os resultados
sobre cada un deles no papelógrafo.

CONCLUSIÓNS PERSOAIS

Cada persoa recollerá no seu caderno de traballo as principais conclu-
sións e ideas que sacou despois da realización da actividade, tratando de
centrarse na reflexión sobre a aplicación de accións positivas no seu contor-
no de traballo. 

INFORMACIÓNS E ORIENTACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO
DA ACTIVIDADE.

As accións positivas son as medidas que se desenvolven co obxectivo de
compensar unha situación de desigualdade e reequilibrar a participación de
homes e mulleres na sociedade. 

A súa aplicación é temporal, mentres non se logre o obxectivo pre-
sentado.

É a estratexia que permite aplicar o principio de igualdade.

Apóianse desde os Plans de Igualdade de Oportunidades e das Políticas
de Igualdade que se promoven dende as administracións públicas. Neste 85

GUÍA DE IGUALDADE
DE OPORTUNIDADES

ENTRE MULLERES
E HOMES

Actividades



sentido hai que integrar a idea do mainstreaming, que supón aplicar a aná-
lise de xénero en todas as tomas de decisión, todos os departamentos, e
todas as fases das actuacións das administracións públicas.

No exemplo do caso da actividade, o mainstreaming, suporía que todas
as decisións e accións que partiran do Ministerio de Educación e Ciencia, e/ou
da consellería responsable da política educativa no caso de Galicia, deberían
ter en conta a integración da perspectiva de xénero e a igualdade de oportu-
nidades. Pódese utilizar o esquema 2 do módulo para aclarar esta idea.

No caso presentado, pódense observar as resistencias do profesorado
ao desenvolvemento de accións positivas no seu contexto, baseándose no
criterio de que o seu traballo non inclúe o cambio de actitudes e de valores.
Outro tipo de resistencias, bastante xeneralizado, é que resultan discrimina-
torias respecto dos homes, ante o que cabe presentar argumentos relacio-
nados coa finalidade básica da acción positiva: reequilibrar.

As accións positivas deséñanse desde unha organización (empresa, centro
educativo...) e desenvólvense nela, tratando de levar á práctica as directrices
marcadas nos Plans de Igualdade de Oportunidades nas súas diferentes áreas.

Para que se fagan realidade, son necesarios algúns requisitos:

z Compromiso e implicación das administracións a través de estrate-
xias de mainstreaming.

z Sensibilidade para recoñecer situacións discriminatorias: no caso que
se presenta, é o mesmo profesorado de tecnoloxía o que se preocu-
pa fronte á desigualdade na participación de rapaces e rapazas. O
exemplo permite ademais sinalar a importancia que ten a tecnoloxía
para o desenvolvemento profesional na sociedade actual e incidir na
necesidade de tomar medidas para que as mulleres non sexan discri-
minadas nese desenvolvemento.

z Coñecemento do marco teórico e dos principios da Igualdade de
Oportunidades.

z Compromiso e implicación no deseño e posta en marcha das accións
positivas: no contexto educativo do caso, requírese de entrada o
compromiso do profesorado para que incorpore a toda a súa prácti-
ca como docente a igualdade de oportunidades e a súa responsabi-
lidade na educación de actitudes e valores. Pero é imprescindible a
implicación e compromiso de toda a organización a todos os niveis,
e en todas as fases de actuación.86
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INSTRUMENTO DE TRABALLO Nº 4

ACCIÓNS POSITIVAS

UN CASO DE ACCIÓN POSITIVA

O equipo directivo e o profesorado do Instituto As Margaritas encóntra-
se reunido para realizar a avaliación do primeiro trimestre do ano escolar. Os
profesores e profesoras expoñen as súas valoracións sobre como se está des-
envolvendo o curso, en cada unha das disciplinas.

O profesorado de tecnoloxía sinala que dentro da súa materia non é
difícil motivar ao alumnado para a aprendizaxe e a participación, posto que
é unha disciplina moi práctica. A pesar disto, observaron que lles custa máis
facer que as rapazas participen, aínda que consideran que o seu comporta-
mento é igual con alumnos e alumnas.

Unha titora do centro participou recentemente nunhas Xornadas sobre
Igualdade de Oportunidades, e está bastante sensibilizada con respecto a
este tema, polo que realiza a proposta de estar como observadora nunha
das clases de tecnoloxía e logo comentar as observacións aos compañeiros
e compañeiras da materia.

Anota as súas observacións que son as seguintes:

As rapazas móstranse máis motivadas a realizar tarefas como debuxar,
redactar e inseguras cando teñen que manexar máquinas, polo que procu-
ran evitalo.

Polo contrario os rapaces “abúrrense” se non actúan utilizando máqui-
nas e manipulando materiais.

Ademais, as rapazas esfórzanse especialmente en aspectos da tarefa
relacionados coa estética dos obxectos e non tanto coa súa funcionalidade,
cousa que non entenden os profesores. Por exemplo, para elas na constru-
ción da maqueta dunha ponte, é moi importante que quede bonito, ade-
mais de funcional.

En xeral os rapaces son máis descoidados en canto á orde e á limpeza
dos traballos e da aula en xeral.

Por último, cando se presenta unha tarefa aberta á iniciativa do alum-
nado, os rapaces interviñan máis e durante máis tempo. 87
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Cando a profesora comentou estas observacións aos seus compañeiros
e compañeiras, estiveron de acordo, pero non vían a forma de facer nada
porque consideran que a súa función é ensinar e non cambiar os roles
sociais que establece a sociedade. A titora fíxolles algunhas propostas como:

z Reforzar ás rapazas para que manexen máis as máquinas, aumentan-
do o número de instrucións dirixidas a elas neste sentido e premián-
doas.

z Nas actividades abertas solicitar e puntuar especificamente as contri-
bucións das rapazas.

z Planificar as actividades, tendo en conta o obxectivo de reforzar a
participación e o interese das rapazas na aula.

CONCLUSIÓNS XERAIS SOBRE O MÓDULO

Para avanzar na igualdade de xénero eu podo:

Que contribucións supón o Maisntreaming para a igualdade de oportuni-
dades entre mulleres e homes:

Os plan de igualdade de oportunidades teñen como finalidade:

A igualdade de xénero implica que:

88

GUÍA DE IGUALDADE
DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES
E HOMES

Actividades



MÓDULO III

ACTIVIDADE 1. A LUPA DO XÉNERO

OBXECTIVOS

Coñecer a evolución da participación de mulleres e homes nos ámbitos:
económico, político e educativo.

Identificar factores que inflúen na desigualdade e reflexionar sobre as
súas causas.

MATERIAL DE TRABALLO

Instrumento de Traballo nº 1

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

Trátase dunha actividade orientada á análise de datos estatísticos sobre
algúns aspectos que mostran o nivel de participación na sociedade: o
emprego, a formación, a participación política. Os datos permiten en cada
caso ter unha perspectiva temporal (evolución ao longo de varios anos), que
posibilite identificar os avances sociais, os logros e os factores que aínda
manteñen as desigualdades.

TRABALLO PLENARIO

A actividade pódese iniciar cunha choiva de ideas pedindo que se
vaian enumerando as características da situación laboral de mulleres e
homes en canto a participación económica, política e socioeducativa. Estas
características recóllense na pizarra e compáranse co resultado final da acti-
vidade.

TRABALLO EN GRUPOS

Fórmanse tres grupos. O instrumento de traballo número 1 que se ela-
borará para a actividade, conterá diferentes gráficos, agrupados en tres
temas: a participación económica, política e educativa. Cada grupo traballa-
rá cos gráficos dun tema, e irá observando e anotando os aspectos que lles
parecen máis relevantes respecto á participación de mulleres e homes en
cada un dos ámbitos.
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POSTA EN COMÚN

En plenario recóllense na pizarra os aspectos que os grupos sinalen
como máis relevantes e analízanse:

Gráficos 1 ao 7: permiten analizar a evolución das taxas de actividade,
ocupación e paro de mulleres e homes, así como a diferente representación
de cada sexo nos sectores económicos, en España e na Comunidade
Autónoma de Galicia.

Gráficos 8 ao 11: permiten analizar como evolucionou a participación
por sexos en ámbitos de decisión política e no poder xudicial, en España e
na Comunidade Autónoma de Galicia.

Gráficos: 12 e 13: permiten analizar a evolución de mulleres e homes
nos diferentes niveis de instrución, a segregación masculina e feminina
segundo as especialidades formativas de formación profesional.

DEBATE E ANÁLISE

Sobre a evolución da participación e a posición de mulleres e homes no
ámbito económico, político e educativo-social, incidindo nos avances acon-
tecidos das mulleres nos últimos 20 anos e na detección de aspectos ou
áreas (segregación formativa e ocupacional, por exemplo) nas que se requi-
re incidir para lograr a igualdade de oportunidades. Algunhas preguntas
que poden guiar o debate son : ¿como se sitúan mulleres e homes nas dife-
rentes taxas con respecto ao emprego? ¿Como foi a evolución? ¿Cal é a ten-
dencia? ¿A que se deben os cambios e a evolución? ¿Que factores interve-
ñen? ¿Que tipo de traballos teñen as mulleres e os homes que coñecedes?
¿Que relación ten este feito coas diferentes opcións formativas? ¿Por que as
mulleres continúan tendo dobre xornada? ¿Que consecuencias se poden
prever a partir da incorporación das mulleres ao ámbito público dunha
maneira xeralizada? Este tipo de cuestións e enfoques deberanse facer con
cada un dos ámbitos de participación (poder político e xudicial, educativo);
a análise pecharase coa identificación sistematizada na pizarra sobre: causas
das situacións e posición de homes e mulleres, factores que interveñen na
configuración da situación, barreiras que seguen existindo e elementos favo-
recedores do logro da igualdade.

CONCLUSIÓNS PERSOAIS

Recolleranse aqueles aspectos que resulten relevantes da actividade rea-
lizada, a opinión persoal sobre a situación e posición de homes e mulleres e
as posibles actuacións que se deberían emprender para equilibrar a situación.
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INFORMACIÓNS E ORIENTACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO
DA ACTIVIDADE

A través desta actividade é importante que o colectivo aprenda a inter-
pretar a información estatística dende unha perspectiva de xénero e para iso
terá que:

z Comparar a situación e posición de homes e mulleres;

z Reflexionar e identificar as causas desa situación;

z Identificar os factores que inflúen distinguindo os que favorecen
unha evolución igualitaria e os que actúan como freo desa evolución.

Non obstante, obter información desagregada por sexo non sempre é
fácil xa que a pesar das múltiples recomendacións dos organismos internacio-
nais, moitas das entidades públicas seguen sen desagregar as súas estatísti-
cas. Os organismos de igualdade publican estudos e informes periódicos nos
que se presentan os datos desagregados por sexos, tendo en conta, ademais
un conxunto de variables para coñecer a posición das mulleres, a idade, o
estado civil, o nivel de estudos terminados, o sector de actividade, o tipo de
contrato e de xornada, o tipo de ocupación, a situación profesional, etc.

No emprego, a observación de como foron evolucionando nos últimos
anos as taxas de actividade, ocupación e desemprego de mulleres e homes
presentan aspectos positivos e negativos. Entre os primeiros pódese salien-
tar a tendencia crecente das mulleres a querer incorporarse ao emprego
(estean paradas ou ocupadas), o que é indicativo de que o desenvolvemen-
to profesional no ámbito público constitúe un obxectivo vital e importante.

Entre os segundos pode observarse que a taxa de paro das mulleres
dobra á dos varóns tanto a nivel nacional como autonómico.

A formación e o emprego son dous factores interrelacionados que con-
dicionan enormemente a participación das persoas na sociedade, de manei-
ra que as taxas de ocupación se incrementan co nivel de formación. Nos últi-
mos anos, as mulleres incorporáronse plenamente a este proceso, e logrou-
se que actualmente a súa participación sexa semellante á dos homes en
todos os niveis educativos.

Para homes e mulleres, os roles de xénero están influíndo en decisións for-
mativas que teñen consecuencias claras na posterior inserción no emprego: as
mulleres realizan opcións relacionadas co coidado e as relacións coas persoas,
os varóns realizan opcións relacionadas coa tecnoloxía e a mecánica. 91
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Aínda que esta tendencia se observa tamén a niveis de estudos superio-
res, hai que destacar que as mulleres constitúen a cuarta parte do alumna-
do en carreiras técnicas, logro que alcanzaron tan só nos últimos anos.

Respecto do profesorado, a tendencia xeral é que as mulleres son maio-
ría nos niveis inferiores de ensino e minoría nos superiores, aínda que as
diferenzas porcentuais de participación diminúen paulatinamente.

Na participación política, destaca o incremento de mulleres deputadas,
senadoras, así como no parlamento autonómico e en alcaldías, que está
indicando a evolución positiva en visibilidade. Este feito permite que agora
existan modelos femininos, relacionados co poder público, nos que se
poden mirar as mulleres e que hai poucos anos eran impensables. A crecen-
te presenza das mulleres en postos de decisión política e xudicial, é dicir, en
postos de poder, é un proceso que avanza conxuntamente coas tendencias
a outros niveis de participación social e que aparece como irreversible.

En canto á identificación das causas e factores, deberanse ter en conta
as informacións anteriores:

z Papel da socialización e dos estereotipos de xénero. Na sociedade en
xeral, e no empresariado en particular, aínda teñen moita forza os
estereotipos de xénero que sitúan máis favorablemente aos homes
no ámbito público e no emprego e dividen os traballos en masculi-
nos e femininos.

z Escaso nivel de corresponsabilidade nas tarefas domésticas acadado,
que fai que as mulleres teñan unha dispoñibilidade menor para par-
ticipar no ámbito público e os homes a teñan tamén menor para par-
ticipar no ámbito doméstico.

z As políticas de igualdade de oportunidades entre os sexos que crean
un marco legal favorecedor de intervencións dirixidas a discriminar
positivamente ás mulleres para lograr situacións de equilibrio cos
homes.

z A necesidade social de contar con todos os seus recursos humanos
para lograr un desenvolvemento equilibrado, sostible e xusto.
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INSTRUMENTO DE TRABALLO Nº 1

PRESENTACIÓN DE DATOS ACTUALIZADOS SOBRE:

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA

Gráfico 1. TAXAS DE OCUPACIÓN: homes e mulleres en Galicia e España.
Gráfico 2. TAXAS DE PARO: homes e mulleres en Galicia e España.
Gráfico 3. TAXAS DE ACTIVIDADE: homes e mulleres en Galicia e
España.
Gráfico 4. ASALARIADAS E ASALARIADOS NO SECTOR DA AGRICULTU-
RA: homes e mulleres en Galicia e España.
Gráfico 5. ASALARIADAS E ASALARIADOS NO SECTOR DA INDUSTRIA:
homes e mulleres en Galicia e España.
Gráfico 6. ASALARIADAS E ASALARIADOS NO SECTOR DA gráfico 7.
CONSTRUCIÓN: homes e mulleres en Galicia e España.
Gráfico 7. ASALARIADAS E ASALARIADOS NO SECTOR SERVIZOS: homes
e mulleres en Galicia e España.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Gráfico 8. DEPUTADAS E SENADORAS EN ESPAÑA: de 1977 ata hoxe.
Gráfico 9. MULLERES EN PARLAMENTOS AUTONÓMICOS: de 1986 ata
hoxe.
Gráfico 10. ALCALDESAS: de 1983 ata hoxe.
Gráfico 11. PODER XUDICIAL: de 1993 ata hoxe.

PARTICIPACIÓN EDUCATIVA

Gráfico 12. ESTUDOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL: curso actual.
Gráfico 13. NIVEL DE ESTUDOS ATA SECUNDARIOS: persoas analfabe-
tas, persoas sen estudos, estudos primarios, estudos secundarios,
homes e mulleres, desde 1982 ata hoxe.

ACTIVIDADE 2. INVESTIGANDO A SITUACIÓN DAS MULLERES
GALEGAS

OBXECTIVOS

z Coñecer os niveis de participación de mulleres e homes no ámbito
local.

z Identificar situacións discriminatorias. 93
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z Realizar propostas de traballo aplicables no contorno.

MATERIAL DE TRABALLO

Instrumento de Traballo nº 2

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

O desenvolvemento desta actividade terá un carácter semipresencial;
isto implica que parte do traballo se realice fóra da aula, posto que se trata
de investigar sobre a realidade local mediante un traballo de campo.

TRABALLO EN GRUPOS

Formaranse tres grupos, cada un dos que seguirá un eixo de investiga-
ción, centrado nunca provincia galega ou no ámbito xeográfico no que
están desenvolvendo a súa actividade profesional. Cada grupo traballará
sobre o seguinte:

GRUPO 1: PARTICIPACIÓN DE MULLERES E HOMES NA ECONOMÍA

Recollerá información das administracións públicas (autonómicas, depu-
tación provincial, concello), organizacións sindicais e empresariais, así como
de fontes documentais existentes, para coñecer tanto as taxas de activida-
de, ocupación e paro, como a representación de mulleres e homes nos sec-
tores da economía local, e as condicións laborais en que desenvolven a súa
actividade (tipo de xornada, tipo de contrato, salario)

GRUPO 2: PARTICIPACIÓN DE MULLERES E HOMES NAS ASO-
CIACIÓNS

Localizará directorios e/ou elaborará un inventario de asociacións que faci-
liten o coñecemento dos datos sobre o número de asociacións e organizacións
non gobernamentais que actúan na localidade, tipo de actividade que realizan,
representación de mulleres e homes nos órganos de dirección, no voluntaria-
do. Deberá tamén incluír os organismos de conexión entre a administración
pública e as asociacións (consello da muller, consello da xuventude…).

GRUPO 3: PARTICIPACIÓN POLÍTICA E XUDICIAL

Recollerase información sobre presenza de mulleres e homes nas enti-
dades e órganos de participación política e xudicial do ámbito xeográfico
que se estea investigando, a través de diversas fontes (organismos oficiais,94
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federación de municipios e provincias, administración de xustiza…).
Ademais, realizarase un seguimento a través de dous periódicos rexionais,
durante unha semana, analizando a visibilidade e o tratamento que se dá
ás mulleres e homes que participan na política e no poder xudicial.

O traballo desenvolverase en tres fases:

1. Fase presencial. Farase un traballo de planificación da investigación
na aula, decidindo os obxectivos, contido e fontes de información a utilizar.

2. Fase non presencial. Farase o traballo de campo ou procura da infor-
mación. Este pódese repartir nas diferentes persoas que acompañan o
grupo. A totalidade do grupo elaborará un documento no que se recollan
as principais conclusións da investigación e as propostas de actuación.

Fase presencial. Cada grupo presentará o documento elaborado e man-
terase un debate sobre os resultados da situación de homes e mulleres
reflectidas nos documentos. Rematado este traballo, os tres grupos poden
reunir as súas conclusións para elaborar un informe conxunto final que ofre-
za unha visión da participación das mulleres galegas nos diferentes ámbitos
aplicables ao ámbito de traballo de cada persoa do grupo.

CONCLUSIÓNS PERSOAIS

Recollerase a opinión persoal sobre a situación e posición de homes e
mulleres e a actuación ou actuacións que se crean máis útiles e factibles no
seu territorio.

INFORMACIÓNS E ORIENTACIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO
DA ACTIVIDADE

A planificación da investigación e, dentro dela, a selección das fontes
de información é un dos eixes instrumentais básicos para o éxito da activi-
dade.

As administracións públicas e outros organismos cunha actividade que
incide directamente na cidadanía, como sindicatos ou universidades, son
unha importante fonte de información, aínda que non sempre elaboran os
datos desagregados por sexos, o cal dificulta a tarefa de análise.

O Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de Estatística son
organismos públicos dedicados especificamente a recoller información esta-
tística directa sobre diferentes ámbitos e ademais elaboran materiais que per- 95
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miten a difusión e facilitan a utilización dos datos. O Instituto Nacional de
Emprego, a partir das demandas de emprego que se realizan nas súas ofici-
nas, elabora datos sobre o paro rexistrado mensualmente e dos contratos
rexistrados. Pódense analizar por comunidades autónomas e por sexos.

As diferentes estruturas do Goberno autónomo (consellerías, organis-
mos autónomos, entidades e sociedades públicas) e municipais son tamén
importantes recursos para obter información, posto que tamén elaboran
estatísticas e realizan publicacións que nos permiten analizar a realidade nos
seus diferentes ámbitos.

Os organismos de igualdade, entre as súas actividades de difusión, publi-
can periodicamente diferente material bibliográfico que achega información
sobre a participación das mulleres en educación, política, familia, saúde,
emprego, marxinación, elaborando os datos a partir de diferentes fontes.

Estes organismos tamén elaboran e publican guías onde se ofrece infor-
mación sobre diferentes tipos de recursos: asociacións, organismos oficiais
de interese, sindicatos.

Ademais, outra fonte de información importante sobre a participación
de mulleres e homes na sociedade provén da observación directa da reali-
dade e do que se transmite a través dos medios de comunicación.

INSTRUMENTO DE TRABALLO Nº 2

INVESTIGANDO A SITUACIÓN DAS MULLERES GALEGAS

Grupo 1. Participación de mulleres e homes na economía

RECOLLIDA DE DATOS

z Organismos consultados.

z Tipo de documentación recollida (estatísticas, informes…).

ANÁLISE DOS DATOS

z Anotar as taxas de actividade, ocupación e paro xerais e por secto-
res económicos de mulleres e homes.

z Dos sectores de actividade que xeren máis emprego describir: distri-
bución por sexos da poboación non asalariada e asalariada, e den-96
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tro desta, tipo de traballo, categorías profesionais, tipos de contrato,
salarios e xornada.

z Propostas de intervención.

Grupo 2: Participación de mulleres e homes en asociacións e orga-
nizacións non gobernamentais

RECOLLIDA DE DATOS

z Entidades e asociacións consultados.

z Tipo de información recollida.

ANÁLISE DOS DATOS

z Número e tipo de asociacións e organizacións non gobernamentais.

z Describir de forma xeral o mapa asociativo: tipoloxía de actividades,
presenza de homes e mulleres, distribución por sexos dos órganos
de dirección, incidencia no contorno…

z Propostas de intervención.

Grupo 3: Participación de mulleres e homes na política galega e no
poder xudicial

RECOLLIDA DE DATOS

z Administracións públicas (concellos, deputacións, sindicatos, parti-
dos políticos…).

z Prensa seleccionada (especificar).

ANÁLISE DOS DATOS

z Representación por sexos dos órganos de goberno nos municipios,
mancomunidades ou provincias (alcaldías, deputación, concellerías,
etc,).

z Representación por sexos de presenza e cargos en partidos políticos,
sindicatos.
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z Representación por sexos na administración de xustiza.

z Noticias políticas: número total de noticias sobre política na prensa
seleccionada, durante un período semanal, tema ao que se refire e
sexo da persoa que a protagoniza. Valoración.

z Descrición xeral da situación en canto a participación e posición de
mulleres e homes na participación política.

z Propostas de intervención.

Conclusións persoais da actividade

z A miña opinión persoal sobre a situación e posición de homes e mulleres no
territorio investigado.

z A actuación ou actuacións que creo máis útiles e factibles.

CONCLUSIÓNS XERAIS SOBRE O MÓDULO

As posibles actuacións que deberían emprender para equilibrar a situación
son:

A miña opinión persoal sobre a situación e posición de homes e mulleres:

Pareceume importante:

98

GUÍA DE IGUALDADE
DE OPORTUNIDADES
ENTRE MULLERES
E HOMES

Actividades



GLOSARIO

GLOSARIO MÓDULO I

Estereotipos de xénero: conxunto de ideas e crenzas sobre un deter-
minado grupo humano, que, sen basearse en criterios obxectivos, atribúen
a todos os compoñentes do grupo determinadas capacidades e actitudes.
No caso dos estereotipos de xénero representan crenzas sobre capacidades
e actitudes de mulleres e homes. Por exemplo, crese que as mulleres son
máis sentimentais e que os homes son máis racionais, polo que elas están
máis capacitadas para o coidado e eles para a ciencia.

Xénero: é o sistema integrado de comportamentos aprendidos por
socialización, construídos historicamente de forma dinámica, que organizan
as pautas polas que deben rexerse as relacións sociais entre mulleres e
homes, as respectivas posicións, funcións e espazos que corresponden a
cada un, por riba de características como a idade, a clase social, o nivel
socioeconómico e cultural.

Perspectiva de xénero: sistema de análise da realidade xurdido do
pensamento feminista, que incorpora a variable do xénero para analizar e
realizar propostas de cambio social, para lograr a Igualdade de
Oportunidades entre homes e mulleres.

Roles de xénero: comprende as expectativas e normas que unha socie-
dade establece sobre como debe ser, actuar e sentir unha persoa en función
de que sexa home ou muller, prefigurando, así, unha posición na estrutura
social e presentando unhas funcións que se atribúen e que son asumidas
diferencialmente por mulleres e homes.

Sexo: son as características físicas que marcan a diferenza biolóxica
entre machos e femias segundo o seu papel potencial na reprodución.

Socialización de xénero: proceso polo que as persoas aprenden e inte-
riorizan, ao longo da súa vida, os valores, expectativas e roles que teñen que
desempeñar e aqueles que deben rexeitar, en base ao xénero.
Esencialmente, edúcase ás mulleres para desenvolverse no ámbito domésti-
co e aos homes para desenvolverse no ámbito público.

GLOSARIO MÓDULO II

Acción positiva: estratexias e pautas de actuación que procuran e per-
miten incidir e corrixir as discriminacións resultantes de prácticas sociais esta- 99
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blecidas historicamente, co obxectivo de establecer a igualdade de oportu-
nidades. Teñen tres características básicas:

z Son medidas compensatorias (compensar a discriminación histórica).

z Están acoutadas no tempo (mentres non se establece a situación de
equilibrio).

z Diríxense a cambiar actitudes e a levar á práctica a igualdade.

Discriminación directa: situación que se produce cando se trata con
menos consideración a unha persoa en función do seu sexo.

Discriminación indirecta: situación que se produce cando unha actua-
ción aparentemente imparcial ten diferentes consecuencias para homes e
para mulleres.

Igualdade de xénero: significa que mulleres e homes poden participar
e teñen o mesmo poder e a mesma consideración social para tomar deci-
sións tanto no ámbito público como no privado.

Igualdade de oportunidades: principio teórico que permite poñer en
marcha estratexias prácticas para corrixir as desigualdades estruturais entre
mulleres e homes e chegar á igualdade real.

Igualdade formal: é a ditaminada polas diferentes lexislacións dos
organismos públicos en materia de igualdade de trato entre mulleres e
homes. Defenden que todos os seres humanos son libres para desenvolver
as súas potencialidades e tomar decisións, sen verse limitados pola imposi-
ción dos roles de xénero, valórase e poténciase por igual as aspiracións e
necesidades de mulleres e de homes.

Igualdade real: situación de equilibrio nas relacións entre homes e
mulleres segundo a cal teñen as mesmas posibilidades para compartir o tra-
ballo, o poder, a toma de decisións e as responsabilidades familiares, valo-
rando igualmente as súas capacidades, necesidades e contribucións como
cidadás e cidadáns.

Igualdade: concepto desenvolvido a partir do século XVIII, co ideario
do movemento ilustrado, que remarca a capacidade de autonomía e os
dereitos igualitarios da cidadanía.

Mainstreaming de xénero: o Grupo de Especialistas en Mainstreaming
da Comisión Europea defíneo como a organización, a mellora, o desenvol-100
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vemento e a avaliación dos procesos políticos de modo que unha perspec-
tiva de igualdade de xénero se incorpore en todas as políticas, a todos os
niveis e en todas as etapas, polos actores normalmente involucrados na
adopción de medidas políticas.

GLOSARIO MÓDULO III

Axuda familiar: a Enquisa de Poboación Activa (EPA) defínea como
“persoas que traballan sen remuneración regulamentaria na empresa dun
familiar co que convive e do cal dependen”. É un traballo que realizan maio-
ritariamente as mulleres, en tanto cónxuxes do propietario da explotación
familiar.

Coeducación: conxunto de estratexias aplicadas ao ámbito educativo e
presentadas desde a perspectiva de xénero que procuran a igualdade na
consideración das contribucións e intereses de mulleres e homes, en todos
os contidos e actividades escolares.

Contrato a tempo parcial: aquel en virtude do cal a persoa traballado-
ra presta os seus servizos durante un determinado número de horas ao día,
á semana, ao mes ou ao ano, inferior ao 77% da xornada de tempo com-
pleto, establecida no convenio de aplicación, ou da xornada ordinaria máxi-
ma legal.

Democracia paritaria: sistema de organización política da sociedade
na que mulleres e homes teñen unha representación equilibrada nos órga-
nos de decisión e de poder (entre o 40 e o 60%)

Diversificación de opcións profesionais: concepto que agrupo un
conxunto de estratexias e intervencións que desde a orientación á inserción
no emprego, favorece decisións que non estean condicionadas polos roles
de xénero tanto en mulleres como en homes.

Emprego: actividade profesional cun valor monetario no mercado de
traballo.

Enquisa de poboación activa: é unha enquisa que realiza o Instituto
Nacional de Estatística, trimestralmente, que categoriza a situación da pobo-
ación fronte ao emprego.

Poboación activa: persoas de 16 e máis anos que durante a semana
de referencia manifesta estar en disposición de estar empregadas, teña ou
non emprego. 101
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Taxa de actividade: cociente entre poboación activa e poboación de
16 e máis anos por 100.

Poboación parada: persoas de 16 ou máis anos que durante a sema-
na de referencia estiveron sen emprego, en busca de emprego ou dispoñi-
bles para incorporarse a un emprego. Divídese nas persoas que buscan o
primeiro emprego e as persoas que traballaron anteriormente.

Taxa de paro: cociente entre persoas paradas e activas por 100.

Poboación ocupada: persas de 16 ou máis anos que durante a sema-
na de referencia da enquisa teñen un emprego por conta allea ou realizan
unha actividade por conta propia.

Taxa de ocupación: cociente entre ocupados e poboación de 16 e
máis anos por 100.

Poboación inactiva: persoas de 16 ou máis anos que non están para-
das nin ocupadas. Clasifícase en persoas que se ocupan do fogar sen remu-
neración, estudantes, persoas xubiladas ou retiradas, persoas que perciben
unha pensión distinta á xubilación, persoas que realizan sen remuneración
traballos sociais, persoas incapacitadas para traballar.

Formación profesional continua: é a que realizan as persoas que
están ocupadas para facilitar o seu desenvolvemento profesional e a súa
adecuación ás transformacións produtivas.

Formación profesional ocupacional: formación dirixida á inserción no
emprego. Está deseñada polas administracións públicas con responsabilida-
des en temas de emprego en coordinación coas organizacións empresariais.

Formación regrada: a que establece o sistema público de ensino,
nacional ou autonómico, incluíndo tanto a educación obrigatoria como a
non obrigatoria.

Indicadores de xénero: feitos observables que dan conta da situación
e posición de homes e mulleres. Permiten coñecer e seguir a evolución das
intervencións que se realizan para equilibrar a situación entre ambos.

Indicadores: feito ou conxunto de feitos observables que permiten
deducir a presenza ou ausencia dun fenómeno relevante. Son datos signifi-
cativos dunha situación que facilitan a medición da mesma e o coñecemen-
to da súa evolución.102
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Novas tecnoloxías: a tecnoloxía é o conxunto de coñecementos, ins-
trumentos e procedementos usados para producir un artefacto ou artiluxio.
É unha resposta ao desexo de modificar as situacións penosas que se viven,
de mellorar a calidade de vida ou transformar o medio natural para facelo
máis habitable. A expresión novas tecnoloxías aplícase aos avances tecnoló-
xicos que están causando un maior impacto nas transformacións da socie-
dade actual: informática, comunicación audiovisual e telecomunicacións
baseadas no uso de satélites e fibra óptica.

Novos xacementos de emprego: trátase dun enfoque que relaciona
as novas necesidades que a poboación necesita satisfacer (derivadas da evo-
lución das motivacións, intereses, actitudes da sociedade) coa creación de
emprego. O documento a partir do cal se empezou a falar do tema é o Libro
Branco para o Crecemento, a Competitividade e o Emprego, elaborado pola
Comisión Europea en 1993. Organízase en catro ámbitos:

Servizos de proximidade ou servizos á vida diaria: a domicilio, aten-
ción á infancia, novas tecnoloxías da información e a comunicación, axuda
a xoves con dificultades…

Servizos de mellora da calidade de vida: aloxamento, seguridade,
transportes colectivos locais, revalorización de espazos urbanos, comercio
de proximidade, xestión de enerxía…

Servizos de lecer: turismo, audiovisual, valorización de patrimonio cul-
tural, desenvolvemento cultural local, deporte…

Servizos ambientais: xestión de residuos, xestión da auga, protección
e mantemento de zonas naturais, regulamentación e control da contamina-
ción…

Sectores de actividade económica: a actividade económica produtiva
organízase en tres grades sectores:

Primario: actividades relacionadas coa extracción de materiais da natu-
reza: agricultura, pesca, silvicultura, minaría…

Secundario: actividades relacionadas coa transformación da materia
prima extraída da natureza: industria téxtil, agroalimentaria, metalúrxica,
automoción…

Terciario: produción de servizos destinados a cubrir as necesidades das
persoas e dos outros sectores: educación, sanidade, servizos ás empresas…
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Segregación profesional: concepto que se aplica á concentración das
mulleres e homes nun conxunto de ocupacións diferentes segundo o sexo.
No caso das mulleres son ocupacións que teñen entre si a característica
común de prolongar o rol de xénero ao ámbito profesional. Explicaría a exis-
tencia de profesións altamente feminizadas como enfermaría, administra-
ción, limpeza… comparativamente, os homes distribúense nun número máis
amplo de profesións e teñen máis opcións para elixir. Tamén existen profe-
sións altamente masculinizadas como todas as relacionadas coa construción,
a automoción, a minaría ou o exército.

Traballo: actividade que realizan os seres humanos para producir dife-
rentes bens e servizos co fin de cubrir as súas necesidades. Realízase na esfe-
ra produtiva ou remunerada e na reprodutiva de xeito non remunerado.
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