
SABADO 30 DE NOVEMBRO  
Celebrase na da Casa do Deporte, Rúa Fotógrafo Luís Ksado. Nº 17 

ORGANIZAN : 

Federación Galega de Espeleoloxía, Escola Galega de Espeleoloxía 

espeleoloxia@gmail.com / http://www.espeleoloxia.org  

escuela@espeleoloxia.org 

FORXANDO VALORES E ACTITUDES 
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SÁBADO 30 DE NOVEMBRO 
16:00 a 21:00 

 
Directora  e coordinadora: Mª Luisa Barros Rodríguez 

 

Docente: Pablo Portela Otero 

Licenciado en Pedagoxía Social, Laboral e Escola na Fundación 

Integra. Especialización en Igualdade de Xénero, atención a 

diversidade sexual, a igualdade de oportunidades e a eliminación de 

discriminación por cuestión de sexo ou xénero.  

Participa en programas experimentais con colectivos en resgo de 

exclusión e xestiona proxectos educativos e socio laborais.  

 

Dirixido a: corpos directivos de clubs e asociacións deportivas, 

docentes da Ege, xuíces, arbitras, e deportistas en xeral.  

 

Nº de prazas: 25 prazas por rigorosa orde de inscrición. Será 

necesario estar en posesión da licenza de espeleoloxía no ano en 

curso da FGE. 

 

Organizan: Federación Galega de Espeleoloxía  
                     Escola Galega de Espeleoloxía. 
Obxectivo: 

Sensibilizar e concienciar en materia de igualdade de oportunidades, 

promovendo a reflexión que redunde nun cambio de actitudes e 

valores no ámbito deportivo, formativo, laboral e social, facendo o 

noso deporte máis igualitario. 

 

 

 

 Casa do Deporte de Vigo 
Federación Galega de Espeleoloxía 

Rúa Fotógrafo Luís Ksado nº 17, Of.15 - 36209 Vigo 

espeleoloxia@gmail.com / http://www.espeleoloxia.org 

escuela@espeleoloxia.org 

 

!Achégate a Igualdade! ¡Son gratuítas!  

!Achégate a Espeleoloxía! 

1! 

Contidos: 

 

•Contextualización e conceptualización sobre machismo e 

feminismo. 

 

•Diferenciación  entre  sexo  e  xénero. 

•O concepto  de  identidade persoal. 

 

•Socialización do xénero: roles e estereotipos de xénero. 

•A igualdade de oportunidades. 

 

•Enfoque integrado de xénero:  

       -Discriminación positiva e mainstreaming de xénero. 

       -Conciliación da vida persoal, familiar  e laboral. 

 

•Situación actual da muller no mercado laboral:  

      - Discriminación horizontal e vertical: teito de cristal.  

      - Roles no deporte. 

      - A linguaxe sexista. 

 

•Anexos: Información e lexislación sobre igualdade. 

 

Inscríbete en: 

escuela@espeleoloxia.org 

FORXANDO VALORES E ACTITUDES 
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