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Benvidas e benvidos a esta Guía de recursos «Medrando en 
Igualdade» para unha educación non sexista, documento que 
é parte esencial do programa educativo do mesmo nome rea-
lizado no CEIP Couceiro Freijomil (Pontedeume), promovido 
pola ANPA do centro e financiado pola Xunta de Galicia.  

No marco vixente da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, 
para a mellora da calidade educativa, xa se reforzaba a nece-
sidade do «desenvolvemento, na escola, dos valores que fo-
menten a igualdade efectiva entre homes e mulleres, así como 
a prevención da violencia de xénero», engadindo que os Con-
sellos Escolares deberán «propoñer medidas e iniciativas que 
favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes 
e mulleres e a non discriminación (...), a resolución pacífica de 
conflitos, e a prevención da violencia de xénero». 

Así, ao longo desta guía trataremos de despexar algunhas dú-
bidas a respecto do concepto de escola coeducativa, ache-
gando referentes diversos para a educación en igualdade de 
dereitos e oportunidades de nenas e nenos; pero tratando 
sobre todo de motivar máis preguntas, tales como: Estou a 
educar en igualdade? Que contos debo contar? Como debo 
contalos? Esta serie de debuxos é axeitada? Que valores esta-
mos a transmitir con este xogo? E que pasa co patio?

Só afacéndonos á constancia destes interrogantes desenvol-
veremos unha auténtica mirada coeducativa; aquela que é 
crítica cos espazos de xogo, que presta atención á  linguaxe 
empregada e que analiza os recursos educativos dende unha 
perspectiva de xénero, co obxectivo de rachar cos estereotipos 
e a reprodución da desigualdade.  
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Entón, que é a escola 
coeducativa?

Despois de décadas de traballo teórico de conceptualización 
e de acción feminista, sabemos que vivimos nunha socieda-
de desigual, na que as persoas temos diferentes obrigas e 
oportunidades en función de se somos mulleres, homes, ou 
identidades non binarias. Esta desigualdade está presente en 
todas as esferas da vida, tanto na familia coma no traballo, e 
por suposto tamén na escola. Así, as aulas non son outra cousa 
que mundos en miniatura sobre as que temos capacidade de 
incidencia e responsabilidade na promover da súa transforma-
ción de cara sumar por unha sociedade máis xusta. 

Así, a escola coeducativa sería a que ten incorporada unha 
mirada coa que enfocar dun xeito proactivo esta desigualda-
de, tendo ben presente a diferente socialización de nenas e 
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nenos. Incorporar esta mirada tradúcese en poñer no centro da 
análise da nosa práctica educativa a socialización de xénero, 
os modelos de muller e home derivados desa socialización, e 
as consecuencias que a interiorización deses modelos teñen 
nas vidas de nenas e nenos, provocando desde esa conscien-
cia a formulación de respostas pedagóxicas. 

Respostas que implican necesariamente cambios na organiza-
ción do centro educativo, na configuración dos seus espazos 
interiores e exteriores, na linguaxe empregada, nos contidos 
curriculares e nas relacións que se establecen entre profeso-
rado e alumnado. 

Respostas que pasan polo recoñecemento das achegas das 
mulleres ás diferentes disciplinas académicas, así como ao sos-
temento das vidas; pola intervención ante os valores propios 
da identidade masculina hexemónica, como a agresividade e 
a adopción de condutas de risco; pola visibilización da diversi-
dade afectivo-sexual nas aulas, xa dende a educación infantil e 
primaria; pola creación de espazos seguros para todas, todos 
e todes, abordando a prevención de relacións de acoso nos 
centros educativos, etc. 

En todo caso esta é unha responsabilidade compartida. No 
momento no que nenas e nenos poñen un pé na escola xa 
traen da casa unha mochila de xénero que ao  longo dos anos 
outros axentes socializadores (a familia, os iguais, os medios 
de comunicación) foron enchendo de ideas atravesadas pola 
desigualdade. A coeducación será entón unha tarefa de todas 
e todos por equilibrar as carencias e os excesos que atopare-
mos nas mochilas de nenas e nenos. 



Recursos 
para unha 
educación 
non sexista



Na literatura 
infantil
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Cando lemos estamos a facer moito máis que descodificar un 
texto ou seguir unha historia. A lectura fomenta a creatividade 
e a imaxinación; favorece o desenvolvemento da intelixencia 
emocional dotándonos de palabras para expresar a nosa vida 
interna; facilítanos a identificación coas personaxes que viven 
nas súas páxinas, estimulando a empatía; e posibilita que se-
xamos críticas co mundo que se nos presenta. 

Moitas veces empregamos a lectura coma un recurso máis 
para a ensinanza das linguas, mesmo ás veces como o elemen-
to arredor do que artellamos todas as actividades dunha uni-
dade didáctica, xa que o seu desenvolvemento ofrece moitas 
posibilidades de traballo. 
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E ao tempo a literatura é divertida, nenas e nenos sempre que-
ren escoitar novas historias, polo que funciona como fonte de 
goce durante o tempo de lecer, e ofrécenos amparo nos días 
máis grises.  

Ademais, a lectura é unha ferramenta importante para a socia-
lización de nenas e nenos. A través dos contos interiorízanse 
valores, actitudes e modelos de masculinidade e feminidade 
que van dando forma ás identidades de cada quen. E desde 
esta premisa, son moitas as cuestións que poden xurdir á hora 
de escoller un texto:

Como podemos aprender a detec-
tar e eliminar nesgos sexistas  
e elementos discriminatorios  
nos contos que empregamos?

Que facemos cos contos tradicio-
nais? Como seleccionar os axeita-
dos para unha educación libre  
de valores sexistas?

Onde podemos atopar contos  
que aposten pola coeducación? 



ARGUMENTO 
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Tal e como a autora Roberta Trites achega en «Waking Slee-
ping Beauty: Feminist Voices in Children’s Books», un conto 
feminista será aquel no que a personaxe principal está apode-
rada, a pesar do seu xénero; aquel no que o xénero da perso-
naxe protagonista non é un obstáculo permanente para o seu 
desenvolvemento.

Máis alá desta consideración xeral, varias son as preguntas 
que nos podemos facer á hora de seleccionar un texto para 
considerar se é ou non unha boa opción dende o punto de 
vista coeducativo:

Cal é a historia que se nos conta?  
Quen a protagoniza?



PERSONAXES

TEMÁTICAS 

LINGUAXE 

ESPAZOS 

IDEOLOXÍA 
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Que número de personaxes femininos 
e masculinos aparecen? Que papeis 
desenvolven cada un deles? Teñen 
todos a mesma importancia e prestixio? 
Cales son as súas características?  
Que obxectos manipulan?

Que cuestións se abordan? Os traballos 
de coidados son soamente realizados 
por mulleres? Os traballos remunerados 
son soamente realizados por homes? 

Por que espazos se moven as mulleres  
e os homes presentes na obra?   
Represéntase aos homes no despacho  
e ás mulleres na cociña?

O que nos di a historia é o mesmo  
que o trasladado polo seu discurso?

Emprégase unha linguaxe inclusiva  
e non sexista? 
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Este tipo de cuestionamento permitiranos coñecer os modelos 
que transmiten os contos infantís que empregamos. Por medio 
deles, nenas e nenos experimentan sensacións, perciben vi-
vencias e interiorizan aprendizaxes relacionados co que espe-
ramos delas e deles como sociedade, tanto no persoal, como 
no relacional e profesional. 

En todo caso, a nosa proposta non pasa por desbotar aqueles 
contos que identifiquemos como sexistas, como acontece con 
moitos dos contos tradicionais, senón empregalos como ma-
terial para desenvolver unha mirada crítica, imaxinando outros 
finais, cambiando os roles, etc., creando situacións novas que 
supoñan unha clara ruptura dos estereotipos sexistas. 



Algunhas 
recomendacións  
para educación 
infantil 
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Maruxa
—

Eva Mejuto 

Ilustracións: 
Mafalda Milhões 

OQO Editora, 2014

#corresponsabilidade 
#dobre xornada laboral 
das mulleres #empodera-
mento

O quefacer cotián na casa de Maruxa 
e Pepiño non está distribuído dun 
xeito equilibrado e a coitada muller 
debe facer todos os labores mentres 
a súa parella folga. Pero as cousas 
comezan a mudar cando estando 
esfameado Pepiño esixe á súa 
compañeira que lle prepare o xantar. 

Maruxa está cansa desta situación  
e decide mudar as tornas. Neste 
conto ollamos o machismo nunha 
situación da vida cotiá e como 
Maruxa se apodera procurando  
que a súa relación sexa máis xusta.

No afastado país dos mandóns, 
ninguén está contento. Uns cantos 
mandan sobre o resto e non permiten 
que as nenas, as mamás ou as avoas 
xoguen, saian ou traballen fóra da 
casa. O cambio desas normas tan 
inxustas para crear un novo país 
da igualdade conmemórase no día 
internacional das mulleres.

O país  
dos mandóns
— 
Cristina Justo  
Paloma Rodríguez

Ilustracións:  
Spela Trobec 

Embora, 2009

#corresponsabilidade 
#acción colectiva #8M 
#estereotipos de xénero 
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Un libro xa clásico, en galego desde 
2020, sobre como os estereotipos  
e os roles de xénero establecidos  
se materializan en fortes mandatos  
sobre os gustos e a expresión de  
nenas e nenos.

Oliver é un neno diferente: gústalle  
a natureza e a lectura, xoga con bone-
cas de papel e encántalle disfrazarse 
para cantar e, sobre todo, bailar.  
O seu pai preferiría que practicase  
deportes pero a súa falta de habili-
dade para o exercicio físico fai que 
os seus compañeiros de escola o 
marxinen, se burlen del e o intimiden. 
«Oliver Button é unha nena», chega-
ron a pintar nunha parede.Titiritesa 
é un conto que aposta pola educa-
ción afectivo-sexual e na diversidade 
dende a infancia, cunha historia que 
aposta pola visibilización das rela-
cións entre mulleres. 

Oliver Button  
é unha nena
— 
Tomie de Paola 

Tradución: 
Sandra Senra Gómez 
Óscar Senra Gómez 

Kalandraka, 2020

#autoestima #estereo-
tipos de xénero #acoso 
escolar #diversidade
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Titiritesa vive no reino de antonte.  
A súa nai, Mandolina, soña con ver  
á súa filla ben casada e intenta criala 
como unha refinada dama da corte. 
Pero ela non comparte as aspiracións 
da súa nai e rexeita esa vida conven-
cional que lle queren impoñer. Ante  
a inminente chegada dunha insti-
tutriz, Titiritesa decide fuxir do pala-
cio para vivir aventuras fantásticas 
e divertidas: visitar un inventor de 
palabras, enfrontarse a un monstro 
terrible e mesmo coñecer a outra 
princesa con doces beizos. 

Nos anos 70 Adela Turin comezou a 
publicar a colección «Dalla parte delle 
bambine», que sería editada poste-
riormente en castelán como «A favor 
de las niñas». Serie de referencia no 
ámbito da coeducación, conta con 
outros títulos esenciais como «Rosa 
caramelo» ou «Arturo e Clementina».

Bonobos e bonobas tiñan un status 
moi desigual na fraga onde vivían 
todos xuntos. Eles comían o que elas 
apañaban; eles viaxaban, aprendían 

Titiritesa
— 
Xerardo Quintiá

Ilustracións: 
Maurizio A. C. Quarello 

OQO Editora, 2007

#diversidade afectiva-se-
xual #homosexualidade 
#estereotipos de xénero

A historia  
dos bonobos 
con lentes
— 
Adela Turin

Ilustracións: 
Nella Bosnia

Tradución: 
G. Tolentino 

Kalandraka, 2013

#igualdade #liberdade 
#empoderamento
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e modernizábanse pero non acepta-
ban que elas tamén evolucionaran 
e burlábanse do seu aspecto. Tiñan 
a errónea teoría de que a educación 
e o progreso do grupo enteiro era 
prexudicial; ata que as bonobas can-
saron de aturar ese comportamento 
tan egoísta.

A irmá de Lobo Feroz está moi preo-
cupada porque o seu fillo non é feroz: 
é boísimo. Feroz dille que o mande 
uns días para a súa casa, que xa se 
encarga el de convertelo nun lobo  
de verdade. Lobiño visita o seu tío  
e tenta facer o que lle pide: cazar  
coellos, asustar a Carapuchiña,  
comer aos tres porquiños... Pero nun-
ca o fai ben: comparte unha ensalada 
cos coellos, faise amigo de Carapu-
chiña e ponse a xogar cos tres por-
quiños. Este lobiño é un desastre.

Feliz Feroz.  
O lobiño riquiño
— 
Hematocrítico 

Ilustracións: 
Alberto Vázquez

Tradución: 
Anaír Rodríguez 

Xerais, 2016

#cambio de roles #mas-
culinidade #estereotipos 
de xénero



Algunhas 
recomendacións 
para educación 
primaria  
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Kalandraka recupera este clásico im-
prescindible, por fin en galego, para 
gozar das aventuras e extravagancias 
desta figura icónica da literatura con-
temporánea: rebelde, transgresora e 
desclasada, independente, simpática 
e extravertida, Pipi rompe estereoti-
pos e actúa de forma contestataria 
fronte aos maiores. 

Moitos adultos, ben no ámbito da 
literatura, ben da educación, escan-
dalizáronse no seu día polos xestos 
e comentarios de Pipi e sinalárona 
como un mal exemplo para a infan-
cia. Porén, o éxito da obra literaria foi 
imparable, dando lugar a unha serie 
na televisión sueca e varias películas. 

Marta ten sete anos e aínda non sabe 
escribir. Vive na Coruña co seu irmán 
Tomé e coa súa nai, retranqueira e 
paciente, coa que se enrabecha de 
cando en vez. Nun destes enfados, 
promete non saír do seu cuarto até 
que a Lúa sexa triangular, sen saber 
que esa é unha clave secreta. 

Pipi  
Mediaslongas 
— 
Astrid Lindgren

Ilustracións: 
Ingrid Vang Nyman

Tradución: 
David A. Álvarez 

Kalandraka, 2016

#aventuras #empodera-
mento #estereotipos de 
xénero

Marta  
e a píntega
— 

Eli Ríos

Ilustracións: 
Patricia Román 

Galaxia, 2016
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É así como coñece a Olimpia, Oli, 
unha píntega falangueira e fedella, 
que a levará até o Mundo dos Con-
tos, onde a reciben como a Gardiá 
da Memoria. Nel atópase coas perso-
naxes femininas dos contos clásicos 
(Carapuchiña co lobo, Rapunzel, Gre-
tel, Brancaneves) que se asociaron, 
fartas do papel que neles lles tocou 
representar, para sobrevivir  
do seu traballo e poder acadar os 
seus soños. 

Aine tiña nove anos a primeira vez 
que viaxou cos seus pais de vaca-
cións. Naqueles días, ademais de 
percorrer a cidade, visitaron unha 
exposición. Era sobre unha estrela  
de rock que mudaba de aspecto 
coma os camaleóns. Un arreguizo 
estraño percorreulle o corpo cando 
se fixou na roupa que vestía, pois non 
soubo se era de home ou de muller. 

Emocionouse ao ver que tiña o cabe-
lo roxo, tan semellante ao seu. Escoi-
tou aquela canción que falaba dun 
extraterrestre que só quería cantar 

#empoderamento #mu-
ller a tradición oral #visibi-
lidade da muller 

Mamá, quero  
ser Ziggy Star-
dust 
— 
Iria Misa

Ilustracións: 
Alba Barreiro 

Xerais 
2018 

#diversidade afectivo-se-
xual #transexualidade 
#visibilidade 
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e bailar e tivo unha revelación: Aine, 
de maior, sería igual que Ziggy Star-
dust, un músico marciano que podía 
ser todo o que lle dese a gana. Coa 
axuda de Thomas, o seu inseparable 
amigo imaxinario, íao lograr. 

Como Román Casas quería ser  
un auténtico chef, pediulle aos seus 
pais un curso de cociña para o seu 
décimo aniversario, que coincide  
co Día de Defuntos, a festa dos mor-
tos. E nese día tan especial recibiu un 
megasusto, un agasallo moi singular, 
un cadaleito acompañado dun sobre 
negro onde viñan as instrucións para 
activar a Escarlatina, unha cociñeira 
falecida no século XIX que nunca se 
separa de Lady Horreur, un arrepian-
te arañón con acento francés.

Unha ducia de moi gorentosas e lar-
peiras receitas, as máis sabedeiras  
do mundo dos vivos e dos mortos, 
dan paso a cada un dos bocados 
desta historia de humor macabro que 
estimulará o noso apetito e a curiosi-
dade polo mundo da cociña.

Escarlatina,  
a cociñeira  
defunta
— 
Ledicia CostasI

lustracións: 
Víctor Rivas 

Xerais, 2014

#diversidade familiar 
#corresponsabilidade 
#estereotipos de xénero
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Uxía, Usha para os seus amigos,  
escribe o relato da súa estancia  
en Devastana, unha vila do estado 
de Karnata, na India. A rapaza galega, 
que acompañaba a súa nai, membro 
dunha ONG, rememora a vida co-
tián da súa escola india. Alí amigou 
con Lakshmi e Deepak, aprendeu 
canarés, coñeceu novos costumes 
e lendas, enfrontouse con dificulta-
des imprevistas e, sobre todo, cunha 
nova visión da vida, ata entón, desco-
ñecida para ela. Usha aprendeu  
na India que alí o seu nome significa 
a primeira luz do amencer. Nunca  
o esquecerá.

Esta novela, Premio Agustín Fernán-
dez Paz pola Igualdade 2019, conta a 
historia de Xeila, Heitor, Aldán e Noela. 
Un día, están traballando na aula de 
apoio da súa escola cando algo raro 
acontece. Oen un estrondo e a profe 
Xoana, que vai comprobar que pasou, 
desaparece. Onde estará? E o resto do 
colexio? Por que anda a policía fóra? 

Usha
— 
María Reimóndez

Ilustracións: 
Iván Sende 

Xerais, 2006 

#diversidade cultural 
#igualdade #solidarie-
dade 

Plan de rescate
— 

Antía Yáñez,

Ilustracións: 
Xiana Teimoy 

Xerais, 2020

#inclusión #diversidade 
funcional #necesidades 
especiais
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Como di Noela: prepárate para vivir 
unha aventura na que hai escopetas, 
sangue, xuramentos e ata un plan  
de rescate, pero tamén un chisco  
de amizade, compañeirismo, traballo 
en equipo e mesmo algo de amor. 

Para afondar no tema

Guía de literatura infantil  
e xuvenil para a igualdad 
—Xunta de Galicia.
https://i.gal/guia002

Desmontando a Disney.  
Hacia el cuento coeducativo 
—Junta de Andalucía
https://i.gal/guia003

Cuentos infantiles  
y roles de género 
—Emakunde
https://i.gal/guia004

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/fichas_lecturas_coeducativas.pdf
igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/fichas_lecturas_coeducativas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/programasinnovadores/proyectos/contenido/prr-044-06-desmontando


Nos debuxos 
animados
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Todo o apuntado previamente sobre os contos infantís ten a 
súa aplicación para a análise das series de animación. Do mes-
mo xeito que as historias que len ou que lemos a pequenas e 
pequenos contribúen ás construcións específicas do feminino 
e o masculino, así o fan tamén as narracións realizadas nun 
soporte audiovisual. 

No ano 2014 un grupo de investigación da Universidade de 
Granada realizou unha análise de 163 series de debuxos ani-
mados e de máis de 600 personaxes distintas. As conclusións 
deste estudo amosaron que as mulleres se atopaban infrare-
presentadas neste tipo de produtos (soamente un 33% das per-
sonaxes eran femininas) e asociadas a estereotipos negativos: 
superficiais, consumistas, obsesionadas polo seu aspecto e 
por agradar ao seu entorno. Ademais, o seu papel acostuma-
ba a ser secundario, como acompañante do protagonista, ou 
relegado a ser nai ou «moza de». 

Dito isto, é posible que no caso dos debuxos animados a trans-
misión e reprodución de estereotipos de xénero prodúzase 
dun xeito máis sutil e menos perceptible debido aos propios 



29Medrando en Igualdade

códigos destes produtos, polo que a nosa mirada precisa estar 
especialmente adestrada á hora de analizar de forma crítica 
este tipo de contidos. 

A formulación de preguntas continúa a ser esencial para a va-
loración da idoneidade deste tipo de contidos. Algo que xa 
apuntaba a autora de banda deseñada Alison Bechdel cando 
na súa obra «Dykes to watch out for» achegaba os mínimos 
que debería satisfacer unha película unicamente para consi-
derarse o seu visionamento: 1. Aparecen polo menos dúas mu-
lleres? 2. Falan entre elas? 3. De algo que non sexan homes? 
Botando unha ollada ás películas e ás series de máis éxito, pou-
cas son as que cumpren estes tren puntos básicos. 

1. Aparecen polo menos  
dúas mulleres? 

2. Falan entre elas? 

3. De algo que non  
sexan homes?
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Este sinxelo test, xa coñecido como test de Bechdel, ten sido 
adaptado e ampliado por numerosas autoras, nalgún caso cen-
trando a súa atención na animación infantil. Este é o caso do 
test de Maisy, elaborado por Thalia K.R., que analiza as series 
de debuxos animados dende catro dimensións:

Representación de xénero

 > A representación de mulleres  
e homes é equilibrada en número  
e importancia? 

 > Son os dous personaxes máis 
importantes de xéneros diferentes?

Liberdade de xénero

 > Teñen as personaxes femininas e 
masculinas liberdade para rachar cos 
roles tradicionais de xénero e gozar 
dun amplo abano de experiencias? 

 > Aparece polo menos unha personaxe 
feminina e outra masculina que 
rompa cos estereotipos de xénero? 
Permíteselles ás nenas levar pantalóns 
ou arranxar coches? E aos nenos 
cociñar ou sentir medo? 
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Prevención de riscos de xénero 

 > Está a serie libre da sexualización  
de nenas e nenos, obxectivación  
e/ou modelos corporais irreais?

 > Son nenas e mulleres presentadas 
sen maquillaxe ou corporalidades 
non normativas? Trátase co mesmo 
respecto ás personaxes femininas  
ou masculinas? 

Xustiza social e igualdade 

 > Fomenta a serie a igualdade  
e a xustiza social noutros ámbitos?

 > Poden todas os nenas e nenos verse 
representadas xunto coas súas 
familias? 



Algunhas series 
recomendadas 
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Puffin Rock
—

Lily Bernard, Tomm  
Moore e Paul Young

Netflix, 2015

#amizade #familia  
#natureza

Peg + gato 
—

Jennifer Oxley  
Billy Aronson 

Clan TVE, 2016

#ruptura de estereotipos 
#matemáticas #nenas  
nas ciencias

A pequena freiriña Oona, o seu ir-
manciño Babi e todos os seus amigos 
aprenden cousas sobre a natureza,  
a amizade e a familia na preciosa illa 
de Puffin Rock.

Unha serie de animación na que  
o valor da familia, da amizade  
é o apoio entre iguais é outro dos 
protagonistas, xunto co respecto  
á diversidade e á natureza. 

Esta serie ten por protagonista a Peg, 
unha simpática nena de sombreiro 
vermello que, capítulo tras capítulo, 
resolve problemas matemáticos. Ade-
mais, ten un gato e toca o ukelele. 

As creadoras desta serie súmanse 
así ao conxunto de estratexias edu-
cativas que fomentan ás nenas na 
aprendizaxe das ciencias, estimu-
lando a curiosidade polos números, 
axudando ás máis pequenas da casa 
a desenvolver as súas habilidades 
matemáticas resolvendo problemas 
sinxelos. 



34Medrando en Igualdade

Hilda
— 
Luke Pearson 

Netflix, 2018 

#novos referentes  
#empoderamento  
#aventuras 

Steven Universe
—

Rebecca Sugar 

Cartoon Network, 2013 

#masculinidades alter-
nativas #diversidade 
#modelos de familia

Hilda é unha marabillosa serie de ani-
mación baseada nas novelas gráficas 
de Luke Pearson, tamén creador da 
serie. Ao crecer nun bosque cheo  
de criaturas máxicas e sobrenaturais, 
Hilda resístese cando a súa nai chega 
coa proposta de mudárense, xunto 
co seu raposo, Twig, á gran cidade 
de Trolberg. 

No bosque, é libre de correr todo  
o día, axudando a xigantes e nego-
ciando cos elfos. Na cidade, Hilda 
ten outras preocupación, porque terá 
que ir á escola, facer novas amizades 
e superar o aburrimento de vivir sen  
a maxia do bosque.

Steven é un neno bondadoso e 
sen prexuízos, de pai humano e nai 
«xema», criado por tres guerreiras 
con superpoderes. Cunha mestura 
perfecta entre fantasía e aventuras, 
iremos medrando con Steven, en-
frontándonos a numerosos desafíos e 
tratando de axudar a todo aquel que 
atopemos no camiño.

Sen dúbida algunha unha das nosas 
series favoritas, a través de Steven a 
súa creadora Rebecca Sugar aprovei-
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ta para falar da diversidade de mode-
los de familia, a responsabilidade e a 
liberdade, a diversidade afectivo-se-
xual, o racismo, etc. Imprescindible. 

Para afondar no tema

Investigación da Universidade 
de Granada sobre o papel das 
personaxes femininas nas series 
de debuxos animados de TV 
https://i.gal/video001

¿Bellas o bestias? Las mujeres  
en el cine de dibujos animados 
—Instituto Asturiano de la Mujer 
https://i.gal/guia005

http://


Nos xogos e os 
videoxogos 
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O xogo, ao igual que todos os outros recursos contidos nesta 
guía, non é un elemento neutro. Ademais de ser unha das ac-
tividades preferidas de nenas e nenos, é un importante apoio 
para o desenvolvemento integral das súas funcións psíquicas, 
físicas e relacionais, permitíndolles explorar o mundo tomando 
conciencia do papel que esperamos que interpreten no mes-
mo. 

Deste xeito, xogos e xoguetes serven a nenas e nenos, espe-
cialmente nas primeiras etapas da vida, para desenvolver as 
súas habilidades motoras, tomando contacto coa realidade ao 
manipular os obxectos que están ao seu alcance. 

Posteriormente trocarán estas accións tanxibles por accións 
imaxinarias, xogando nun mundo á súa medida, a medio ca-
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miño entre o mundo infantil e o mundo das adultas. Represen-
tando diversas personaxes, experimentarán e interiorizarán as 
relacións sociais existentes na nosa sociedade. 

Segundo vaian crecendo, estes xogos adaptaranse aos xogos 
das outras, incorporando símbolos e regras comúns. Regras 
que aprenderan a respectar, nun exercicio de autonomía e 
negociación.  Así, o xogo converterase nun adestramento por 
medio de mecanismos de imitación, interiorizando os valores 
e actitudes necesarias para o seu desenvolvemento na vida 
adulta. 

Por todos estes motivos debemos cuestionarnos constante-
mente sobre os valores que transmiten xogos e xoguetes e do 
seu papel no desenvolvemento de nenas e nenos. Que o xogo 
sexa en certa forma unha preparación para a vida adulta fai 
imprescindible que este incorpore elementos para unha apren-
dizaxe integral e non discriminatoria. 

Cales serían entón os criterios a ter en conta para a selección 
de xogos con valores coeducativos? Ademais daquelas cues-
tións ás que atendemos sempre, como a idade á que van dirixi-
dos ou as súas características materiais (calidade; ausencia de 
riscos, etc.), varias son as preguntas que podemos facernos á 
hora de escoller un xogo:
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 > Reproduce os estereotipos sexistas 
relacionados coa masculinidade  
e a feminidade? 

 > Emprega unha linguaxe inclusiva?

 > Potencia a competitividade,  
a agresividade ou a violencia?  
Ou pola contra potencia as relacións 
cooperativas, de axuda entre iguais? 

 > Incorpora a diversidade no seu 
deseño? 

 > Favorece o xogo de calquera nena 
ou neno ao marxe de habilidades 
específicas?

 > É moi estruturado e ríxido? Ou pola 
contra favorece o desenvolvemento 
da imaxinación e a creatividade, 
permitindo a nenas e nenos novas 
posibilidades de xogo?

 > Potencia a capacidade de 
pensamento crítico e a resolución  
de problemas?



Algúns xogos 
recomendados



41Medrando en Igualdade

Little Office
— 
Marta Escarrà 

Cristina Vila

#estereotipos de xénero 
#profesións #persoas non 
binarias 

Little Office é un xogo de cartas para 
familias, nenas e nenos a partir de 4 
anos formado por 41 cartas de pare-
llas de profesións, cartas de acción  
e cartas de apoio. Con catro modali-
dades de xogo que por medio da me-
moria e a comunicación non verbal 
traballarán sobre os estereotipos de 
xénero relacionados coas profesións 
e a ruptura do binarismo de xénero, 
descubrindo que tanto mulleres, 
homes como persoas non binarias 
poden desenvolver calquera traballo 
con independencia do seu xénero. 

Herstóricas é un proxecto cultural  
e educativo que trata de visibilizar  
e poñer en valor a achega histórica 
das mulleres na nosa sociedade, 
reflexionando sobre a súa ausencia 
dende unha perspectiva feminista. 

No marco deste proxecto xurde Hers-
tóricas Pioneras, un xogo composto 
por 60 cartas no que cada unha está 
adicada a unha muller pioneira do 
Estado español. A baralla está dese-
ñada para poder ser empregada en 
diferentes xogos, adestrando  
a memoria e os reflexos ao tempo que 
se aprende sobre as achegas destas 
mulleres moitas veces esquecidas. 

Herstóricas  
Pioneras
— 
Colectivo Herstóricas

#memoria #recoñece-
mento #pioneiras 
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Tutty é un xogo de cartas didáctico 
para 2, 3 ou 4 xogadoras a partir  
de 8 anos. O seu obxectivo é formar 
unha familia, para o que contamos 
con 28 personaxes diversas. Así, 
traballa na promoción do respecto  
á diversidade afectivo-sexual  
e familiar, contribuíndo á superación 
dos prexuízos e dos estereotipos 
de xénero amosando modelos 
alternativos de convivencia.  
E sobre todo, reforzando a idea  
de que as relacións familiares están 
fundamentadas no afecto e nos 
coidados. 

Tutty, un xogo 
de familias  
diversas
—

Juan Lillo Simón  
Lalala Editorial

Ilustracións: 
Amelia Celaya

#estereotipos de xénero 
#diversidade familiar 
#coidados
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E que pasa cos 
videoxogos?

Os videoxogos son un dos xoguetes máis dese-
xados e agasallados na infancia e na primeira 
adolescencia. Segundo o estudo «La diferencia 
sexual en el análisis de los videojuegos», nes-
te tipo de produtos debemos prestar atención  
a aparición de sexismo implícito ou explícito.

Sexismo implícito

Enténdese por sexismo implí-
cito o reforzo dunha cultura 
do macho: a masculinida-
de aparece nos videoxogos 
representada por valores 
hexemónicos como a forza, 
o orgullo, o poder, mentes 
que a feminidade aparece 
relacionada coa debilidade 
e a submisión. 

Sexismo explícito

Explícito neste caso polos 
roles que asigna ás mulleres 
que aparecen nos videoxo-
gos e as características dos 
mesmos: rara vez en papeis 
protagonistas; corpos sexua-
lizados; actitudes e indumen-
tarias explícitas e sedutoras, 
independentemente da his-
toria; en moitas ocasións é 
obxecto de violencia física e 
agresións sexuais. 
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Para afondar no tema

La diferencia sexual en el 
análisis de los videojuegos.
—Instituto de la Mujer 
https://i.gal/estudo001

Publicidad y campañas navide-
ñas de juguetes: ¿Promoción  
o ruptura de estereotipos y roles 
de género?.
—Instituto de la Mujer 
https://i.gal/estudo002

Guía para educar en igualdad. 
Orientaciones sobre el juego  
y el juguete no sexista.
—Gobierno de Cantabria 
https://i.gal/guia006

http://


Tamén  
no patio! 
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Como dixemos, vivimos nunha sociedade atravesada por unha 
diversidade de desigualdades sobre as que o espazo físico 
do proceso educativo tamén ten unha gran influencia. Desde 
a primeira infancia, nenas e nenos aprenden a ocupar este es-
pazo, a relacionarse entre elas e co resto de «habitantes» do 
centro, e a producir e reproducir situacións xerárquicas. Todo 
isto nun contexto espacial no que a distribución dos diferentes 
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edificios, a configuración das aulas, a división do patio e dos 
espazos deportivos están a transmitir en todo momento infor-
mación ao alumnado sobre o que se espera del, como debe 
comportarse, relacionarse entre si, etc.

E así, chegamos ao patio, un espazo identificado por algunhas 
autoras como un «terceiro mestre». Segundo o informe Breus 
#311 da Fundació Jaume Bofill nenas e nenos pasan no patio 
unhas 525 horas anuais, máis das que adican á educación fí-
sica, por exemplo. Un espazo e un tempo privilexiado para a 
aprendizaxe de pequenas e pequenos, pero tamén para nós, 
familias e profesorado. Neste espazo podemos observar como 
de xeito espontáneo, cunha intervención das persoas adultas 
menor ca noutros espazos educativos, van tomando forma os 
modelos de relación aprendidos e as condutas estereotipadas 
de nenas e nenos. 

Así, enfocando a nosa mirada comprobaremos que no patio 
existe unha marcada desigualdade de xénero, xa que o propio 
espazo está a distribuír de forma desequilibrada a nenas e ne-
nos e tamén porque os xogos e actividades que desenvolven 
unhas e outros teñen unha clara marca de xénero. Isto cruza-
do especialmente coa idade como un factor a ter en conta, xa 
que a maior idade aumenta a segregación de nenas e nenos 
segundo o tipo de xogo. Aínda que desde a organización do 
centro non se fomente un uso diferenciado do espazo, o pa-

1   Informes Breus #31 - Els patis de les escoles: espais d’oportunitats edu-
catives (2010), por IPA Espanya, Associació Internacional pel Dret dels In-
fants a Jugar, Inma Marín, Cris Molíns, Maite Martínez, Esther Hierro e Xavier 
Aragay. Accesible en liña en https://i.gal/informe001
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tio ten o seu propio currículo oculto, que se concreta nun uso 
dos espazos de forma diferente, reforzado polas expectativa 
de xénero que temos como educadores con respecto a nenas 
e nenos. 

É desde este coñecemento, desde este proceso de gañar 
consciencia sobre o feito de que os patios non son neutros 
senón que son espazos moi relevantes para a aprendizaxe e a 
socialización de xénero, desde onde xurde a proposta de pa-
tios coeducativos.



Os patios 
coeducativos
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Segundo a guía «Patios Coeducativos»2, elaborada polo 
Col·lectiu Punt 6 e Coeducacció, os patios coeducativos son 
aqueles «espazos deseñados fisicamente e concibidos colec-
tivamente que promoven as relacións igualitarias e procuran 
rachar coas xerarquías sociais establecidas incorporando a 
mirada e a práctica feminista e interseccional». Noutras pala-
bras, son espazos conscientes das desigualdades existentes 
na nosa sociedade (e que teñen o seu traslado ao patio),  dese-
ñados co obxectivo de equilibralas en base ás necesidades e 
desexos de nenas e nenos en toda a súa diversidade. 

Para acadar este obxectivo non existen receitas xa que o dese-
ño de cada patio coeducativo será único e dará resposta a  
unha fase previa de observación, análise e cuestionamento, 
na que nos preguntaremos que pasa no noso patio en torno á 
tres dimensións:

Dimensión física

 > Como é o noso patio? Que tipo de 
espazos hai? Que características ten 
cada un? Cal é a súa disposición? 
Como é a luz, a temperatura? Hai 
vexetación ou elementos naturais?

2   Patios Coeducativos. Guía para la transformación feminista de los espa-
cios educativos. Accesible en liña en https://i.gal/guia001

https://issuu.com/patioscoeducativos/docs/libro-patioscoeducativos_09-04-2020_cast
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Dimensión funcional

 > Que facemos no patio? Esas 
actividades, que aprendizaxes 
fomentan? Que formas de relación 
promoven? Son actividades de 
movemento ou de tranquilidade? 
Ofrece o patio as posibilidades  
de xogo que precisa o conxunto  
do alumnado?

Dimensión relacional

 > Con quen xogamos? Como é a rela-
ción co profesorado? Que conflitos 
aparecen? Como é a intervención  
sobre os mesmos? 

En todo caso, da revisión das diferentes experiencias neste ám-
bito podemos extraer unha serie de valores comúns sobre os 
que construír unha proposta de modelo de patio coeducativo 
que recolla as seguintes cuestións:
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UN ESPAZO INCLUSIVO

Un espazo que promova a inclusión 
de todas e todos, equilibrando as 

desigualdades nos usos do mesmo 
entre xéneros, idades, diversidades 

funcionais, etc.

Un espazo que coa súa configuración 
trate de diminuír a segregación de 

actividades por xénero, erradicando 
estereotipos.

Un espazo cunha maior diversidade 
de opcións de uso, que ofreza 

máis alternativas de xogo e 
relación, entendidas estas de forma 

pedagóxica, en continuidade co que 
sucede no interior das aulas.
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UN ESPAZO NATURAL

Un espazo que non marxine á natureza,  
senón que fomente o contacto con ela prestando 

atención ás zonas de sol, sombra e auga.

Un espazo que ceda protagonismo ao natural fron-
te ao construído e que conteña elementos vexe-
tais, area, rochas, introducindo a bioconstrución.

Un espazo que fomente a reciclaxe e a experimen-
tación con materiais de refugallo.
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UN ESPAZO ACTIVO

O espazo do patio coeducativo 
entendido como un espazo 

educativo máis, no que dende a 
autonomía e a liberdade, se promova 
a experimentación e a creatividade.

Un espazo polisensorial, atractivo 
para o punto de vista de nenas  

e nenos, e que conte con recursos  
e materiais para o xogo libre  

e o xogo simbólico. 
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Por último, e sen entrar  
en cuestións metodolóxicas, 
facer fincapé de novo na 
responsabilidade compartida 
á hora de abordar procesos 
de transformación deste tipo, 
que desde a transformación 
individual da nosa mirada, 
precisan da implicación 
de todas e todos, familias, 
profesorado, todo o persoal  
do centro e nenas e nenos,  
para imaxinar colectivamente 
que outros espazos de patio  
son posibles.  



Algúns referentes
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Presentamos a continuación unha serie 
de referencias inspiradoras, educativas 
e motivadoras, das que podemos extraer 
importantes aprendizaxes á hora de  
iniciar un proxecto de patio coeducativo 
no noso centro. En ocasións os proxectos 
en torno ao concepto de patio coeducativo 
noméanse de diferentes formas, polo que 
poderedes atopar experiencias prácticas 
na liña do exposto baixo a denominación 
de patios non sexistas, patios dinámicos, 
patios activos, etc. 

Patio CEIP Nuestra Señora de la Paloma  
e CEIP Santa María 
—Madrid, 2017

Estes dous centros forman parte da «Red de patios 
inclusivos y sostenibles», proxecto levado a cabo por 
Pandora Mirabilia, PEZ Arquitectos y Col·lectiu Punt 6.
 
redpatios.wordpress.com
i.gal/patio001

http://redpatios.wordpress.com 
https://i.gal/patio001
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Patio CEIP Sanjurjo de Carricarte 
—A Coruña, 2016/18

Proxecto facilitado pola equipo de Rexenerando S. 
Coop. Galega, impulsado por un grupo de familias  
e docentes, apoiado polas Concellaría de Participación 
e Innovación Democrática, Xustiza Social e Coidados 
e Rexeneración Urbana, premiado en 2018 na Bienal 
Internacional de Educación en Arquitectura para a 
Infancia e a Mocidade. 

coruna.gal/participacion/es/procesos-participativos/o-noso-patio
onosopatio.wordpress.com
ludantia.wixsite.com/bienal-internacional

Patio CEIP Isidro Parga Pondal
—Oleiros, 2018/19

Proxecto xurdido da colaboración entre a directora  
do Departamento de Orientación do CEIP Plurilingüe 
Isidro Parga Pondal, Noa Vera Baliñas, e unha profesora 
do Grao en Terapia Ocupacional da Facultade  
de Ciencias da Saúde da Universidade da Coruña, 
Natalia Rivas Quarneti. 

transformandopatios.org

https://www.coruna.gal/participacion/es/procesos-participativos/o-noso-patio
https://onosopatio.wordpress.com/
https://ludantia.wixsite.com/bienal-internacional
https://www.transformandopatios.org/
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Para afondar no tema

Entidades

Col·lectiu Punt 6

http://www.punt6.org

El Nou Safareig

https://elnousafareig.org

Equal Saree 

http://equalsaree.org/es

Lecturas

Guia de Buenas Prácticas  
en Educación Inclusiva

https://i.gal/lectura001

Ideas para patios de escuelas 
que inviten a jugar libremen-
te y aprender

https://i.gal/lectura002

Cómo iniciar un proceso  
de reforma del patio de la 
escuela (de patio a jardín)

https://i.gal/lectura003

Patios Coeducativos.  
Guía para la transformación 
feminista de los espacios 
educativos

https://i.gal/guia001
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Axudas dirixidas ás asociacións  
de nais e pais do alumnado de centros  

educativos de Galicia coa finalidade de potenciar  
a promoción da igualdade e a prevención  

da violencia de xénero

Secretaria Xeral da Igualdade

Operación cofinanciada con Fondos  
finalistas do Pacto de Estado contra  

a violencia de xénero
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