
 

 

 
 
 

Breve resumo do DESENVOLVEMENTO do: 
3º PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE 

TOMIÑO 2017-2020 

 
AREA ESTRATÉXICA DE SENSIBILIZACIÓN E PARTICIPACIÓN EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
OBXECTIVO XERAL: Fomentar un cambio de valores e modelos de socialización que permita eliminar as 
desigualdades existentes e unha participación social que garanta a igualdade de oportunidades e de 
trato entre mulleres e homes. 
 
ALGUNHAS DAS ACCIÓNS DESENVOLVIDAS: 

• Charlas dirixidas ao profesorado de educación infantil e primaria . 

• Programa formativo en Xénero e Violencia de xénero dirixido a profesorado. 

• “Festas Agro LGTBI”. 

• Exposición fotográfica “Sorrisos trans*formadores”. 

• Conferencia “Sexo e amor no século XXI”. 

• Exposición “Cartas de Amor” no IES de Tomiño. 

• Obradoiros ”Sementes de Igualdade”. 

• Espectáculo “Somos iguais na maxia”. 

• Proxección do filme: “Tódalas mulleres que coñezo”. 

• Representación de obras de teatro: “A nena que quería navegar”, de Redrum Teatro; “Rosa 

Caramelo e outras historias”, de Talía teatro; “A maleta da avoa”, de Raquel Queizás; “A toupiña 

que quería saber quen lle fixera aquelo na cabeza”; “Contacontos pola Igualdade”… 

• Conmemoración do 8 de Marzo a través de actividades de sensibilización (obras de teatro, 

cine, exposicións, obradoiros, etc). 

• Elaboración e exposición do Mural feminista “Anónimas”. 

• Realización de murais no exterior do Campo de futbol do Alivio. 

• Obradoiro “Mulleres artistas por descubrir”. 

• Publicación e distribución do libro “Os bolechas son feministas”. 

• Taller “Empoderando ás futuras líderes do século XXI”. 

• Obradoiros de Autodefensa Feminista. 

• Homenaxe ás “Madriñas”. 

• Exposición fotográfica “15 VISIÓNS-EXPRESS-ARTE”. 

• Exposición fotográfica “Namórate de ti”, enmarcada no proxecto do mesmo nome. 

• Exposición de traballos do alumnado do programa de reforzo escolar “É Aprender” para 

conmemorar o 8 de Marzo. 

• Introdución de contidos de xénero e Igualdade de Oportunidades na Semana de Educación. 

• Realización das “Xornadas feministas para o fomento da participación de mulleres novas”. 

• Mesa redonda“Veciñas na Ciencia”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA ESTRATÉXICA DE EMPREGO E CONCILIACIÓN 
OBXECTIVO XERAL: Fomentar a participación equilibrada de mulleres e homes no eido laboral a través 
de medidas que faciliten a inserción laboral das mulleres. 
 
ALGUNHAS DAS ACCIÓNS DESENVOLVIDAS: 

• Programa Formativo dirixido a mulleres: Inserción laboral e Orientación para o emprendemento 

dende as novas tecnoloxías: Curso “Competencias dixitais na busca de emprego e nas 

relacións coa Administración”. 

• Curso “O servizo de axuda no fogar e a excelencia profesional”. 

• Curso de “Formación dirixido a coidadoras e coidadores de persoas dependentes”. 

• Curso de “Caixeiro/a Reponedor/a” dirixido a persoas desempregadas. 

• Organización anual do Campamento Urbano dirixido a nenas e nenos. 

• Organización de Campus deportivos: Campus de fútbol; Campus de Rugby; Campus Piragüismo; 

Campus de Tenis; Campus de Padel; Campus de Skate e Campamento Musical. 

• Elaboración do mural “Xuntas sanamos”. 

 

 

AREA ESTRATEXICA DE ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA MACHISTA 
OBXECTIVO XERAL: concienciar á poboación sobre as violencias machistas como expresión máxima da 
desigualdade entre mulleres e homes, ofrecendo ás mulleres vítimas unha atención integral. 
 
ALGUNHAS DAS ACCIÓNS DESENVOLVIDAS: 

• Mantemento do Servizo de Atención e Asesoramento Xurídico en materia de igualdade e 

Asistencia e asesoramento a mulleres vítimas de violencia de xénero. 

• Ampliación do Servizo de Atención e Asesoramento Xurídico en materia de igualdade e 

asistencia a mulleres vítimas de violencia de xénero. 

• Obradoiros “Construíndo Igualdade. Previndo a Violencia de Xénero” dirixidos ao alumnado. 

Exposición artística “Rompe. Xoga en Igualdade”. 

• Charla-coloquio Webinar”A cuarta ola feminista: violencia sexual vs educación igualitaria”. 

• Organización do “Programa formativo en Violencia de xénero, dirixido ao profesorado”. 

•  Charlas dirixidas ao profesorado dos centros de Educación Infantil e Primaria. 

• Obradorio formativo: “Prevención da Violencia de Xénero na adolescencia: Pautas para a 

detección e abordaxe”, dirixido ás ANPAS. 

• Conmemoración do 25N “Día Internacional contra a violencia de xénero” a través de diversas 

actividades: “Contacontos pola igualdade”; espectáculo obradoiro ‘Contamos todas” de Tropa 

de trapo; Obra teatral “Elisa e Marcela”; “Anatomía dunha serea”; “Bernarda” e representación 

de “Invisibles”, de Redrum Teatro. 

• Campaña de sensibilización ‘En negro contra as violencias”; concentración e lectura do 

manifesto de repulsa. 

• Representación teatral-conferencia da obra “Sofía”. 

• Exposición de “Rexas. Mulleres baixo o terror franquista”. 

• Reunión da Mesa Violencia de Xénero: Aprobación da Proposta para a elaboración do 

Protocolo de Coordinación e Cooperación contra a Violencia de Xénero do Concello de Tomiño. 

• “Taller específico sobre Violencia de Xénero dirixido a profesionais do Ámbito Social”. 

• “I Xornadas de formación en LGTBIfobia nos corpos e forzas de seguridade”. 

• Realización do “Obradoiro de formación sobre violencia machista” dirixido á Policía Local e 

a Protección Civil de Tomiño 


