INSCRIPCIÓN PARA:
II XORNADA DE FORMACION EN IGUALDADE PARA O PROFESORADO:
TITULO: “A linguaxe como ferramenta para a educación en igualdade”

Nome: _
Apelidos:_
Idade:_
Etapa educativa:_
Escola onde traballa e lugar:_
No caso de ser educadora mais non estar exercendo na actualidade, indicar aquí:
_
Enderezo:_
Telefone de contacto:_
E_mail de contacto:_
Breve descrición das motivacións nesta formación:_
_
_

Esta formación está organizada polo CEIP Paraixal e a Anpa do CEIP Paraixal de
Vigo, coa colaboración do Concello de Vigo e a Concellaría de Igualdade.
A formación será no CEIP Paraixal, na Rúa Colexio Paraixal, 17, 36216 Vigo,
Pontevedra.
Horario: 16:00 as 20:00 con unha pausa café entre as 18:30 para intercambiar
impresións
O contacto e as inscricións realizaranse por correo electrónico:
xornadasparaixal@gmail.com ou no telefono 609652368.
As inscricións confirmaranse con un correo electrónico unha vez tramitada a
inscrición.

Breve descrición da formación:

A duración total do curso será de 4 horas, e a metodoloxía para
impartilo será eminentemente práctica, a través de dinámicas de grupo,
traballo práctico en grande grupo, etc.
Hora de inicio: 16:00 horas
1. Achegamento á perspectiva de Xénero.
Contidos:
- Sistema sexo-xénero.
- O proceso de socialización diferencial e principais axentes de socialización.
- A linguaxe como elemento transversal no proceso de socialización
diferenciada.
Obxectivos xerais:
- Diferenciar entre os conceptos sexo-xénero.
- Desnaturalizar os roles e estereotipos de xénero.
Estes contidos serán un repaso por ter sido vistos na I Xornada de formación
Duración: 1/2 hora
2- A linguaxe como elemento transversal clave na educación en igualdade.
Contidos:
– A incidencia da linguaxe en cada un dos ámbitos de socialización.
– Distintos usos da linguaxe como ferramenta para a igualdade: A
linguaxe como visibilizadora da diversidade, como creadora de
referentes, como ferramenta para a comunicación emocional...
Obxectivos xerais:
– Visibilizar a importancia da linguaxe na representación e creación de
realidades.
– Dotar ao alumnado das capacidades necesarias para detectar o
sexismo transmitido através da linguaxe e crear alternativas para o seu
uso correcto.
Duración: 3 horas

Descanso as 18:30 Pausa - cafe

