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OBXECTIVOS:
Cuestionar a sustentabilidade do modelo de desenvolvemento
dominante, desvelando a centralidade dada ao mercado e á invisibilidade
dos traballos de coidados
Analizar en profundidade o significado e o valor do traballo de coidados
para a sustentabilidade da vida.
Capacitarse para desenvolver propostas educativas que fomenten o
desenvolvemento persoal e o benestar subxectivo como a equidade entre
mulleres e homes.
CONTIDOS:
Módulo 1. Contexto global para unha ollada dende os coidados.
•
Un modelo en crise.
•
Os fíos invisibles do sistema.
•
Visibilizando a desigualdade.
Módulo 2. Ver con outros ollos: a análise de xénero e a súa aplicación na
escola.
•
Sistema sexo-xénero e socialización diferencial.
•
Análise de estereotipos, roles e espazos.
•
A escola como axente socializador.
Módulo 3. Coidadanía: construíndo a igualdade dende a mirada dos
coidados.
•
A coeducación no Estado español.
•
Unha proposta de acción-revolución dende as aulas.
•
Ferramentas coeducativas.
ORGANIZA:

FINANCIA:

FORMACIÓN ONLINE

COEDUCACIÓN: UNHA
MIRADA DENDE OS
COIDADOS
22 ABRIL - 24 MAIO
(50 HORAS)
AULA INTERED
METODOLOXÍA:
A metodoloxía pretende potenciar ao máximo as capacidades das persoas
participantes, aunando traballo individual e traballo cooperativo, para que se favoreza
así tanto a introspección como o intercambio de ideas. Prantexamos unha metodoloxía
coas seguintes características:
✔ Participativa e aberta: as persoas constitúense como o núcleo da formación,
prantexándose os distintos temas de tal xeito que, aproveitando os recursos que
ofrecen as plataformas Moodle, se xere un intercambio de información e opinións a
través dos foros.
✔ Activa e práctica: aprender facendo. Buscar a aplicabilidade do aprendido a través
da súa proposta práctica.
✔ Motivadora e vivencial: para conectar coas necesidades e intereses das persoas
participantes e conseguir aprendizaxes significativas, considérase esencial partir dos
centros de interese e provocar non só o exercicio intelectual, senón tamén a
experiencia persoal.
AVALIACIÓN:
Cada módulo consta de 3 actividades, que se puntúan nunha escala do 1 ao 5,
considerando:
1=mal; 2=regular; 3=ben; 4=moi ben; 5=excelente.
Establécense como criterios de avaliación das actividades e do traballo final:
1. Claridade na exposición dos argumentos.
2. Que os argumentos estean fundamentados nos contidos do curso, que se
relacionen coas lecturas recomendadas ou outros materiais sinalados.
3. Capacidade de cuestionamento da realidade aplicando os marcos de análise
traballados no curso á vida cotiá (persoal e profesional).
4. No caso dos foros, valorarase a interacción coas respostas das compañeiras/os.
5. Capacidade para relacionar os conceptos traballados no curso con outros saberes,
teorías, referencias, etc.
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PRAZAS E CRITERIOS DE SELECCIÓN:
O curso dispón de 50 prazas.
A selección das persoas participantes farase atendendo aos seguintes criterios e
segundo a orde que se presenta:
1. Profesorado en activo.
2. Profesorado en activo de secundaria, con preferencia de centros públicos.
3. Orde de inscrición
FACILITA:
Cristina Rodríguez Ramos
(Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración e Máster en Intervención en
Violencia Contra as Mulleres e Igualdade de Oportunidades, Universidade de Deusto)
HOMOLOGABLE POLA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
*Trámite pendente da Resolución definitiva
Para poder cursar esta homologación, o 70% do total de participantes deberá ser
profesorado en activo segundo a Orde do 14 de maio de 2013 (DOG do 22 de maio)
polo que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro de
formación permanente do profesorado en Galicia.
CUSTO:
Profesorado en activo: 20€
Desempregadas/estudantes: 5€
Voluntariado: 0€
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Unha vez recibida a "admisión", deberase realizar o pagamento antes do
LUNS 15 DE ABRIL
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