
Casa das Mulleres
Rúa Romil, 20
986 442 194
casadasmulleres@vigo.org
Luns a venres: 17:30-21:30

Inscrición previa e máis info*:

*ata novo aviso vía telefónica ou mail

Concellería de Igualdade
Praza do Rei 1, 1º andar
986 810 284
ofi.muller@vigo.org
Luns a venres: 9:00-13:30 www.igualdadevigo.org

CASA DAS MULLERES DE VIGO

CURSO ONLINE DE FORMACIÓN EN IGUALDADE PARA MONITORADO 

DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E DO OCIO E TEMPO LIBRE 

▪ Presentación: Este proxecto parte da firme convicción de que a educación é a

ferramenta máis eficaz para acadar a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes

na nosa sociedade. Os espazos adicados ao tempo libre, á animación sociocultural ou

ao voluntariado están inmersos nunha cultura que outorga distintos papeis (e distinta

valoración deses papeis) a mulleres e homes e limita o noso pleno desenvolvemento.

Nos espazos de ocio e de xogo créanse relacións, compártense experiencias, e son un

espazo fundamental para a aprendizaxe. É fundamental, por tanto, a integración do

principio de igualdade na programación, organización e posta en práctica de

actividades dirixidas á dinamización do ocio e do tempo libre da poboación infantil e

xuvenil. Este curso pretende dotar de formación as persoas que traballan no ámbito da

animación sociocultural e do tempo libre, que lles permita incorporar ao seu traballo

cotián estratexias dirixidas a promover a igualdade de oportunidades entre mulleres e

homes, e en definitiva contribuír a crear unha sociedade máis xusta, democrática e

igualitaria.

▪ Obxectivos Principais:

o Sensibilizar e formar o monitorado verbo das desigualdades existentes entre homes e 

mulleres na nosa sociedade, as orixes destas desigualdades e as súas consecuencias.

oDotar o monitorado de ferramentas para o desenvolvemento e aplicación dunha 

práctica e intervención coeducativa, que integren a perspectiva de xénero 

transversalmente nas actividades de tempo libre.

o Sensibilizar e formar o monitorado en relación á violencia machista e ao acoso sexual e 

por razón de sexo, para que nos períodos de convivencia co alumnado poidan detectar 

e actuar ante o sexismo e as agresións sexistas, sexan da intensidade que sexan.

▪ Metodoloxía: 20 horas de formación online soportada sobre Google Classromm

(enviarase procedemento a cada persoa inscrita). As sesións teóricas supoñen unha

carga lectiva de 10 horas (4 días, 2,5h/dia) e consistirán en exposicións dos contidos

empregando documentos, vídeos e chat coa docente. As outras 10 horas de carga

lectiva corresponderanse con traballos individuais sobre os temas tratados en cada

módulo, análise de recursos audiovisuais, etc. Eses traballos terán que ser enviados

pola plataforma antes do inicio da seguinte sesión.

▪ Contidos:

o Introdución á perspectiva de xénero. Socialización de xénero e as súas 

consecuencias.

o A transversalidade aplicada ao ámbito do tempo libre: a coeducación.

o Elementos clave para a planificación coeducativa no tempo libre.

o Prevención da violencia de xénero.

▪ Organiza: Concellería de Igualdade. Concello de Vigo

▪ Destinado a: monitorado de animación sociocultural e de ocio e tempo libre

▪ Prazas limitadas

▪ Duración: 20 horas

▪ Prezo: gratuíto.

▪ Horario presencial online: martes 16, mércores 17 , xoves 18 e luns 22 de xuño, de

18.00h a 20.30h

▪ Imparte: Cristina Rodríguez Ramos, experta en Xénero e Igualdade de

Oportunidades

▪ Inscrición: Remitirase a folla de inscrición cuberta e asinada a un dos seguintes

enderezos electrónicos: casadasmulleres@vigo.org ou ofi.muller@vigo.org. Prazo: ata

cubrir as prazas: Outorgaranse as prazas por orde de inscrición, preferentemente ás

persoas empadroadas en Vigo e que non fixeran con anterioridade o dito curso.

Distribuiranse as vacantes entre o monitorado inscrito pertencente aos Campamentos

do programa "Verán Xove 2020" do Concello de Vigo.

▪ Acreditación: Entregarase un diploma acreditativo do aproveitamento do curso. Para

poder obter este diploma, deberase asistir e ter un aproveitamento do curso de ao

menos o 80%, así como unha cualificación de apta. A avaliación comprenderá tres

aspectos: asistencia, probas teóricas e prácticas realizadas e actitude participativa e

respectuosa.

mailto:casadasmulleres@vigo.org
mailto:ofi.muller@vigo.org

