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... e libre o meu pensamento

8 de marzo: ferramentas para a docencia
“Xamais dominou na miña alma a esperanza da gloria, nin soñei nunca con loureiros que 

oprimisen a miña fronte. Só cantos de independencia e liberdade ensaiaron os meus labios, 
aínda que ao redor sentira, desde o berce xa, o ruído das cadeas que debían apreixarme 
para sempre, porque o patrimonio da muller son as argolas da escravitude.

Eu, porén, son libre, libre coma os paxaros, coma as brisas; coma as árbores no deserto e 
o pirata no mar.

Libre é o meu corazón, libre a miña alma, e libre o meu pensamento, que se alza cara ao 
ceo e descende cara á terra, soberbio como Luzbel e doce como unha esperanza.”

Rosalía de Castro, Lieders, Album do Miño, 1858
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8 de marzo: día Internacional da muller 
traballadora

A UNESCO, en 1977,  recoñecía o día 8 de 
marzo como o Día Internacional da muller tra-
balladora. Era a culminación dun proceso que 
fixera dese día de marzo a data escollida polas 
mulleres para sacar á rúa as súas reivindica-
cións e visibilizar a súa explotación.

Hoxe cómpre seguir a estar no mundo en 
igualdade, a ser donas do destino e do corpo e 
a ser diferentes.

Certo que esta reivindicación, este compro-
miso, non se pode reducir a unha única data. 
Como todas as loitas en que mulleres e homes 
participamos, son precisos todos e cada un dos 
días do ano para seguirmos avanzando. Mais, 
a existencia dunha data conmemorativa é o 
pretexto axeitado para considerar e analizar 
todo o que aínda queda por facer e conquistar 
e todo o que xa se acadou con tanta entrega 
e esforzo. 

Ao falarmos desta data, tamén falamos habi-
tualmente das razóns da súa elección. Sobre o 

8 de marzo mantívose, durante moito tempo, 
a explicación de que a instauración da data 
partía da conmemoración dun crime capitalista 
contra as traballadoras téxtiles americanas. En 
concreto, sinalábase que, en 1857, 129 traba-
lladoras foran pechadas nunha fábrica de New 
York para evitar que saísen en manifestación 
e, posteriormente, o dono prendeulle lume á 
fábrica, resultando todas elas mortas. O in-
cendio aconteceu realmente, mais en 1911, na 
Triangle Shirt Waist Company, e nel morreron 
134 persoas, maioritariamente mulleres. Nesa 
altura, xa o 8 de marzo era un día para a con-
memoración.

As investigacións realizadas nos últimos 
anos indican que foi a socialista alemá, Cla-
ra Zetkin, quen propuxo no II Congreso das 
mulleres socialistas, celebrado en 1910 en Co-
penhague, que o día 8 de marzo pasase a ser 
o Día Internacional da Muller, difundindo logo 
esta proposta desde a súa revista A Igualda-

Anxo Louzao Rodríguez
Secretario Nacional de CIG-Ensino
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de. A data acabou de fortalecerse coas mobi-
lizacións previas á Revolución Soviética, pois, 
en 1917, nesa data, as mulleres rusas saíron 
á rúa para reclamar pan e paz para os seus 
fillos, sendo moi importante a súa loita para o 
éxito da revolución de outubro.

As mobilizacións das mulleres, desde a se-
gunda metade do XIX, deron forma á necesi-
dade que acabou por concretarse ao finalizar 
a primeira década do XX, porén os organismos 
internacionais aínda tardaron máis de sesenta 
anos en institucionalizar a data e recoñecer, 
por tanto, a necesidade de facer visíbeis as 
demandas das mulleres que aínda, a día de 
hoxe, ano 2010, segue sendo preciso reclamar 
unha e outra vez.

A CIG-Ensino presenta esta publicación coa 
vontade de dotármonos de ferramentas para 
levar a educación en igualdade ás aulas. Te-
mos a sorte de podermos contar coa colabo-
ración destas amigas e compañeiras que te-
ñen en común a loita polos dereitos da muller 
desde diferentes ámbitos sociais. Grazas polas 
análises e polas propostas didácticas destina-
das a traballar este tema na aula coas nosas 
alumnas e alumnos. 

Queda aínda moito traballo por diante, moi-
tos exemplos que fornecer á mocidade, moitos 
prexuízos que combater e moitas ensinanzas 
que desmontar. E, sobre todo, trasladar que 
non estamos ante unha problemática que afec-
te exclusivamente a unha parte da poboación, 
é dicir, ás mulleres. Estamos ante un modelo 
de sociedade patriarcal capitalista que se ben 
somete, invisibiliza, degrada e prexudica fun-
damentalmente ás mulleres, é ao conxunto da 
sociedade, ás mulleres e aos homes, ás mo-
zas e aos mozos, ás nenas e aos nenos, aos 
que impide ter un desenvolvemento pleno, ser 
verdadeiramente libres e donas/donos do seu 
destino. 

Cómpre que, como educadoras e educado-
res, traslademos ao alumnado que a loita pola 
emancipación da muller é, nin máis nin menos, 
que a loita pola emancipación das persoas, 
unha emancipación que ao situar ás mulleres 
no lugar que lles corresponde, acabará por 
transformar esta sociedade, que é o obxectivo 
común final.
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Hai tres anos, a CIG facía unha valoración 
crítica da normativa en materia de igualda-
de de oportunidades entre mulleres e homes, 
tanto no que se refere á normativa galega 
como a aprobada no Congreso español, pese 
a recoñecer o positivo do seu carácter trans-
versal e do estabelecemento dun marco para 
a adopción da acción positiva. Daquela xa ad-
vertiamos do risco de que a efectividade da lei 
ficase en entredito por remitirse, en numero-
sas ocasións, á negociación colectiva, ante a 
imposibilidade de que dúas partes contrarias, 
como a patronal e os sindicatos, pacten nas 
mesas negociadoras todas aquelas cuestións 
que a lei lles remite. 

No que se refire ao ensino, a Lei Orgánica 
3/2007, para a igualdade efectiva de mulleres 
e homes, incluía no seu artigo 24 a Integración 
do principio de igualdade na política de educa-
ción, segundo o cal as administracións educa-

tivas garanten un igual dereito á educación de 
mulleres e homes a través da integración do 
principio de igualdade de trato, evitando que 
se produzan desigualdades entre homes e mu-
lleres, por mor de comportamentos sexistas 
ou polos estereotipos sociais. 

Así, a lei contemplaba unha serie de actua-
cións no que se refire ao ámbito competencial 
das administracións educativas, entre as cales 
figuraba a eliminación e o rexeitamento dos 
comportamentos e contidos sexistas e este-
reotipos discriminatorios dos libros de texto e 
materiais educativos, a atención especial nos 
currículos ao principio de igualdade, na forma-
ción do profesorado, ou o recoñecemento e 
ensino do papel das mulleres na Historia. 

A responsabilidade, polo tanto, da integra-
ción do principio de igualdade na política de 
educación recae no propio profesorado, sendo 
fundamental a toma de consciencia do mesmo 

Posicionamento da cIG diante da 
lexislación en materia de igualdade

Margarida Corral Sánchez
Secretaria de Muller e Mocidade

Executiva confederal da CIG





8 de marzo: ferramentas para a docencia

12

á hora de  mudar o currículo oculto, para non 
continuar coa construción dunha realidade este-
reotipada desde o ensino infantil, e de mellorar 
o proceso formativo das mulleres, fundamen-
talmente nas etapas educativas onde se toman 
decisións que posteriormente condicionan de 
xeito importante a elección da profesión, se nos 
fixamos, por exemplo, na infrarrepresentación 
feminina nas áreas científico - técnicas.

Tamén aparecía recollida a necesidade promo-
cionar a presenza equilibrada de mulleres e ho-
mes nos órganos de control e de goberno dos 
centros docentes. Este dato parécenos moi rele-
vante, tendo en conta que pese a que case dous 
terzos do profesorado galego está formado por 
mulleres, esta alta porcentaxe de mulleres do-
centes non ten un reflexo directo na conforma-
ción das direccións dos centros educativos. 

Por outra banda, coa aprobación da Lei do 
traballo en igualdade das mulleres de Galiza, 
os plans de igualdade son obrigatorios para a 
administración autonómica, feito este que re-
clamamos desde a CIG-Ensino á Consellaría de 
Educación, solicitando a elaboración dun plan 
de igualdade no ensino público non universita-
rio, e a convocatoria dunha comisión de igual-
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dade de xénero, que a día de hoxe aínda non 
tivo resposta.

O profesorado vese afectado pola aplica-
ción da Lei 2/2007, do 28 de marzo do Traba-
llo en Igualdade das Mulleres de Galiza, que 
non escapa da ambigüidade no que respecta 
ao exercizo dos dereitos relacionados coa con-
ciliación, xa que por exemplo, a posibilidade 
de flexibilizar a xornada por motivos familia-
res, a miúdo remata coa inexistencia do acor-
do entre a unidade administrativa e a traba-
lladora ou o traballador, xa que a lei admite 
que poida distribuír a xornada de traballo con 
absoluta liberdade pero limita este dereito ao 
introducir a posibilidade de que sexa denega-
do atendendo a necesidades do servizo. Así, 
na maior parte das solicitudes efectuadas polo 
persoal, aléganse motivos relacionados coas 
consecuencias desta flexibilidade no servizo, 
ou incluso con agravios comparativos respei-
to a compañeiras e compañeiros, e o certo é 
que na maioría dos casos, as persoas afecta-
das non denuncian a denegación dese dereito. 
Cuestión similar á que padecen os traballado-
res e traballadoras que soliciten o amparo do 
artigo 34.8 do E.T., xa que remite ao acordo co 

empresario/a para poder adaptar a duración e 
distribución da xornada de traballo para facer 
efectivo o seu dereito á conciliación.

Con respeito á lactación acumulada en xor-
nadas completas, foi necesario concretar un 
acordo con Función Pública, de xeito que se 
fixase o crédito de horas substitutivo do per-
miso de lactación que a traballadora pode 
usar, dado que non se concretaba a duración 
na propia redacción do caso concreto do Ensi-
no a CIG promoveu a negociación da acumu-
lación do permiso, que supuxo un avance im-
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portante, e na actualidade consideramos que 
debería ser ampliado. O persoal afectado polo 
Estatuto dos Traballadores vese obrigado a ne-
gociar individualmente coa patronal, dado que 
non aparece reflectido o cálculo do número de 
xornadas que deben acumularse (así hai con-
venios ou pactos que acordan 12 xornadas, 
outros 15 e incluso un mes, e non sempre ten 
que ver coa duración da xornada), ou ben né-
gase este dereito, obrigando á traballadora a 

acollerse á redución de xornada por lactación. 
Tamén sucede que, aqueles traballadores que 
se acollen ao seu dereito de gozar ao permiso 
de lactación, unha vez cedido pola súa com-
pañeira, atopan problemas para acollelo, ante 
a falta de colaboración da empresa á hora de 
achegarlle datos.

Do mesmo xeito, pese a aprobarse por parte 
da administración pública galega, a facilitación 
de salas de repouso e lactación para traballa-
doras embarazadas e nais lactantes,  o certo é 
que non existen tales salas, nin se contempla 
a habilitación destes espazos.

A lexislación en materia de igualdade, tan-
to no ámbito competencial galego, como no 
que é de aplicación en todo o Estado español, 
descansou desde o principio na iniciativa da 
patronal, na responsabilidade dos sindicatos 
para facer cumprir ou impulsar e mellorar esta 
iniciativa, e nas familias, á hora de resolver a 
incorporación das mulleres á vida do traballo 
asalariado.

O certo é que esta sociedade capitalista so-
brevive tal e como está concibida porque non 
houbo un pulo decidido e arriscado consistente 
en modificar a socialización do traballo domés-
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tico e do coidado de persoas ao cargo. 
Desde unha perspectiva de clase, desde un 

punto de vista socialista e feminista, no move-
mento obreiro como tal, démonos hai tempo 
conta de que por moito que loitemos por mo-
dificar as lagoas desde a negociación colecti-
va, ou que demandemos a corresponsabilidade 
familiar e doméstica, por moito que reinter-
pretemos unha e outra vez lexislacións coma 
estas, o que é certo é que se non existe unha 
rede de escolas infantís públicas, que atendan 
a demanda das traballadoras e dos traballado-
res (con horarios flexíbeis, e de baixo custe), 
se non existe unha rede de residencias e cen-
tros de días públicos (que atendan a persoas 
maiores e con discapacidade), ou se non apos-
tamos pola creación de comedores e servizos 
de atención ao domicilio, a utopía da igualdade 
entre as mulleres e os homes estará moi lonxe 
de acadarse.

Dunha vez por todas reclamamos o exercizo 
dos nosos dereitos, pero tamén o investimen-
to necesario para sustentalos e facelos reali-
dade.
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o reto da maternIdade

A entrada da muller nun mundo laboral mas-
culinizado onde non se contemplaba ningún 
outro aspecto máis que o puramente produti-
vo, deu lugar á grande loita pola conciliación 
laboral e familiar na que estamos inmersos.

Aínda lonxe de acadar cotas satisfactorias, 
nos últimos anos déronse avances significati-
vos, mais o punto de partida estaba tan afas-
tado da idoneidade que é preciso máis esforzo 
e máis compromiso para seguir avanzando.

Non é posíbel seguirmos na teima de separar 
o ámbito familiar do laboral, como se fósemos 
quen de desdobrarmos en individuos indepen-
dentes. A conciliación significa a unión da vida 
laboral e a non laboral, e engloba tanto a ho-
mes como a mulleres, aínda que no caso das 
mulleres as dificultades aumentan polo feito 
biolóxico e social de ter a capacidade de ser-
mos nais.

Non ten sentido que , nesta sociedade, con 
alerta sobre o descenso da natalidade, ter 
descendencia se convirta nun problema desde 
o principio de embarazo.

Europa enfróntase a unha situación que xa 

se denomina “crise de coidados”. O envellece-
mento da poboación, o aumento dos e das de-
pendentes e a diminución de persoas en idade 
de ser coidadoras, colócanos nun escenario 
preocupante.

A gravidade do problema esixe a mobilización 
de todos os recursos existentes na socieda-
de, e singularmente do potencial coidador dos 
homes, agora moi desaproveitado. Segundo 
a última enquisa sobre o Emprego do Tempo, 
ao ritmo que vamos, precisamos 80 anos para 
acadar a paridade na repartición do tempo de-
dicado ao coidado familiar.

Para que as mulleres tomen a decisión de 
ter descendencia, é preciso que non diminúa o 
seu status no traballo polo feito de ser nais. As 
solucións pasan por avanzar nos dereitos labo-
rais para mellorar a  conciliación, facelos indi-
viduais e intransferíbeis (o que provocaría que 
os homes tamén tiveran que facer uso deles), 
e fortalecer a rede de servizos sociais públicos 
que garantan o bo coidado dos membros da 
familia que o precisen.
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O permiso de maternidade. Unha perspectiva 
europea

O primeiro permiso parenteral con cobertura 
legal de Europa, foi o de Suecia no ano 1974. 
Desde entón, segue a ser a lexislación sueca 
a máis avanzada na conciliación laboral e fa-
miliar.

Introdución legal da licencia ou permiso parental

Como consecuencia, Suecia conta coa taxa 
de natalidade máis alta de Europa, con case 
dous fillos/as por muller, fronte a 1 fillo/a por 
cada muller galega.

Na actualidade, a poboación sueca goza de 
16 meses de permiso parenteral, tendo o pai 
dereito a dous meses do permiso, ao que se 
suman 10 días máis despois do nacemento.

É difícil comparar as diferente situacións nos 
países europeos, xa que o apoio á maternidade 
non se reduce só ás semanas de permiso. Hai 
casos onde a prestación é do 80% do que se 
percibiría sen permiso, mais complétase con 
pagamentos polo fillo ou filla, axudas á manu-
tención, dispoñibilidade de coidadores, axudas 
domésticas de custo cero... que compensan a 
perda económica na prestación.

1974  SUECIA  1984  DINAMARCA, FRANCIA, GRECIA, 
PORTUGAL 

1977  NORUEGA  1985  ALEMANIA 
1978  FINLANDIA  1989  ESPAÑA 
1980  ISLANDIA  1988  HOLANDA 
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COMPARATIVA EUROPEA DO PERMISO DE MATERNIDADE
(non se teñen en conta outras axudas ao neno ou nena ou á familia)

Tendo en conta que a media europea é de 29 
semanas, precisamos aumentar en 13 sema-
nas máis as actuais 16 para acadar esa cifra.

MARCO LEGAL PARA A MULLER TRABALLADORA 
EMBARAZADA E EN LACTACIÓN

Coa entrada en vigor da Lei Orgánica de 
Igualdade modifícase a Lei de Prevención de 
Riscos Laborais para recoñecer a continxen-
cia por risco na lactación e ademais catalo-
gala como continxencia profesional, xunto co 
risco no embarazo. Alén diso, modificouse a 
Lei da Seguridade Social para pasar do 75% 
ao 100% da base reguladora como prestación 
económica por risco no embarazo. Estas mo-
dificacións supuxeron un grande avance, mais 
aquelas traballadoras que están suxeitos ás 
Mutuas laborais para o recoñecemento das 
continxencias atopan atrancos para facer uso 
do seu dereito.

Embarazo de risco e risco no embarazo

Merece un tratamento separado a diferenza 

ESTADO  PERMISO MATERNIDADE  PERMISO PATERNIDADE 
ALEMANIA  14 semanas 100% prestación económica (6 

antes do parto) máis 1 ano co 67% prestación 
até o tope de 1800 euros 

1 ano co 67% prestación co 
tope de 1800 euros 

AUSTRIA  16 semanas

BELXICA  15 semanas. 1 mes 82%, resto 75% 10 días

BULGARIA  45 dias previos ao parto, máis 2 
anos 

CHIPRE  16 semanas co 75%

DINAMARCA  52 semanas. 18 semanas 
obrigatorias para a nai 

2 semanas do permiso total, 
obrigatorias 

ESLOVENIA  12 semanas 11 días

ESPAÑA  16 semanas. 6 semanas obrigatorias 
para a nai. 

15 días

ESTONIA  18 meses comezando 70 días antes 
da data prevista do parto 

3 meses

FINLANDIA  15 semanas co 80%, máis 158 días a 
repartir co pai 

18 días máis 158 repartindo 
coa nai 

FRANCIA  1º e 2ºfillo: 6 semanas antes do 
parto e 10 semanas despois. 
3ºfillo:8 semanas antes e 18 

semanas despois 
 

14 días

GALIZA  16 semanas. 6 semanas obrigatorias 
para a nai. 

29 días

GRECIA  16 semanas

HOLANDA  16 semanas 2 días

HUNGRIA  24 semanas 5 días

INGLATERRA  39 semanas 2 semanas

IRLANDA  26 semanas. 16 semanas poden sen 
compartidas 

LETONIA  16 semanas

LUXEMBURGO  16 semanas

MALTA  15 semanas

POLONIA  16‐18 semanas

PORTUGAL  120 días co 100% e 150dias 80% 15 días

RUMANÍA  18 semanas co 100% e 2 anos 80% 5 días máis 10 días se o pai 
asiste a un curso de coidados 

de recén nacidas/os 
SUECIA  16 meses 80% 10 días despois do nacemento 

e 2 meses do permiso total. 
SUIZA  16 semanas.
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entre embarazo de risco e risco no embarazo, 
pola confusión que xera entre as traballado-
ras.

O embarazo de risco é unha situación na que 
se presentan problemas na evolución clíni-
ca do embarazo. Deriva nunha incapacidade 
temporal por continxencia común. O pago da 
prestación correspóndelle o 100% a SS ou á 
entidade que a substitúa.

O risco no embarazo é unha situación de ris-
co que se atribúe á exposición laboral. A traba-
lladora ten dereito a solicitar cambio do posto 
de traballo ou á eliminación dos riscos. Se non 
fose posíbel, pode solicitar a suspensión do 
contrato. A prestación económica é do 100% 
da base reguladora. A xestión e pagamento 
correspóndelle á Seguridade Social, á mutua 
ou á entidade xestora das continxencias pro-
fesionais.

O risco durante a lactación recebe o mesmo 
tratamento que no embarazo.

A traballadora non ten obriga de comunicar-
lle a empresa o seu estado, máis se non o fai, 
non pode reclamar os dereitos que lle corres-
ponderían.

  4.  Declaración  da  empresa  de  suspensión  do  contrato  que  irá 
acompañado  dun  informe  do  servizo  de  prevención  ou  copia  da 
avaliación de riscos. 
5. Solicitude de prestación por risco durante o embarazo ou durante 
a  lactación. Na Mutua deberanlle facilitar á traballadora embarazada 
un exemplar en branco deste documento e que deberá de cubrir ela 
mesma. 
6.  Certificado  de  empresa.  Realizada  a  suspensión  do  contrato,  a 
empresa  deberá  cubrir  o  certificado  de  empresa  no  que  deberá 
reflectir  tanto  a  data  na  que  se  suspendeu  o  contrato  de  traballo, 
como  as  bases  de  cotización,  por  Continxencias  Profesionais, 
correspondentes ao mes previo á suspensión do contrato de traballo. 
7. Formulario de IRPF. Modelo 145. 

Contía  Subsidio equivalente ao 100% da base reguladora estabelecida para a 
prestación de IT derivada de continxencias profesionais. 

Duración/ 
Extinción 

•  Suspensión  risco no  embarazo: A  prestación  económica  nacerá o 
día en que se inicie a suspensión do contrato de traballo e finalizará o 
día  anterior  a  aquel  en  que  se  inicie  a  suspensión  do  contrato  de 
traballo  por  maternidade  ou  o  de  reincorporación  da  muller 
traballadora ao seu posta de traballo anterior ou a outro compatíbel 
co seu estado. 
•  Suspensión  risco  na  lactación  natural:  A  prestación  económica 
nacerá o día en que se  inicie a suspensión do contrato e extinguirase 
no  momento  en  que  o/a  fillola  cumpra  nove  meses,  salvo  que  a 
beneficiaria  se  incorpore con anterioridade ao  seu posta de  traballo 
anterior ou outro compatíbel coa súa situación. 

Entidade 
competente 

A xestión e o pagamento da prestación correspóndenlle á Mutua de 
AT  e  EP  ou  á  Dirección  Provincial  do  INSS  ou  ISM,  na  que  teña  o 
domicilio  a  interesada,  en  función  da  entidade  que  cubra  os  riscos 
profesionais. 

Período 
mínimo 
cotización 

Non é preciso un período mínimo de cotización á Seguridade Social ao 
considerarse está suspensión derivada de continxencias profesionais. 

Prazos  Se  a  empresa  ten  concertada  a  cobertura  dos  riscos  profesionais 
cunha mutua, unha vez que  teña  toda a documentación, emitirá un 
resolución concedendo a prestación por risco durante o embarazo ou 
a lactación. A partir dese momento, e ata que se extinga a prestación 
a Mutua, procederá a pagar mensualmente esta prestación. O prazo 
que se estabelece para ditar unha  resolución expresa e notificarlla á 
interesada é normalmente de 30 días. 
Se a empresa ten concertada a cobertura dos riscos profesionais co 
INSS ou 18M, unha vez que teña toda a documentación, ola directorIa 
provincial da entidade  xestora da provincia na que  teña domicilio  a 
interesada ditará unha resolución expresa sobre a prestación por risco 
e notificaralla á interesada no prazo de 30 días. 
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CARACTERísTICAs EsPECífICAs DAs 
fUNCIONARIAs DOCENTEs DA ADMINIsTRACIÓN 
EDUCATIvA GALEGA

As docentes galegas non dispoñemos de 
vixilancia anual da saúde (os docentes tam-
pouco), nin a correspondente avaliación de 
riscos dos nosos postos de traballo. Con este 
panorama, os problemas que xurdan ao longo 
do embarazo ou durante a lactación por mor 
das condicións de traballo non se resolverán 
como continxencia profesional, senón como 

continxencia común.
Parece unha cuestión menor pero non o é. 

Calquera consecuencia futura non pode ser 
atribuíbel ao desempeño profesional e iso si 
que supón diminución de dereitos por non po-
der acceder a indemnizacións, xubilacións ou 
recoñecementos de enfermidades profesio-
nais.

As traballadoras funcionarias docentes po-
den acumular o permiso de lactación, obtendo 
catro semanas máis para gozar ao longo do 
primeiro ano de vida da filla ou fillo.
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Propostas de futuro

En primeiro lugar cómpre seguir traballando 
para incrementar o permiso de maternidade 
no horizonte da media europea, que é neste 
momento de 29 semanas. Entre tanto, cum-
prirá reclamar o incremento do permiso de 
lactación. Ao mesmo tempo cómpre demandar 
tamén o incremento do permiso para a aten-
ción aos fillos ou fillas menores, e establecer o 
mantemento do posto de traballo durante todo 
o tempo que dure. 

O  permiso de paternidade é claramente in-
suficiente, tanto desde o punto de vista fami-
liar, xa que ante a chegada dunha filla ou un 
fillo a presenza do outro membro da parella 
(no caso das familias monoparentais acumúla-
se ao permiso de maternidade) faise impres-
cindíbel, como desde o punto de vista laboral. 
Este permiso debe ser para a parella amplo, 
individual e intransferíbel, co que a situación 
da muller no mercado laboral melloraría signi-
ficativamente.

A rede de servizos sociais debe ser ampla, 
pública, gratuíta e de calidade, tendo en conta 
a atención especial que precisan as mulleres 

rurais xa que son a maior porcentaxe das que 
abandonan o mercado laboral cando deciden 
ser nais.

fontes consultadas

● Consello galego de relacións laborais.
● Guia práctica para a prevención de riscos laborais no 

embarazo e a lactación. Secretaría da muller CIG
● http://www.cig-ensino.com/ver.php?nav=1999(0). 

PERMISOS E LICENCIAS NA PÁXINA WEB DA CIG EN-
SINO.



a necesIdade duns 
serVIzos socIaIs PÚblIcos

A igualdade de oportunidades no acceso 
ao benestar e á participación social é un ve-
llo obxectivo, a través do cal, a sociedade foi 
avanzando de xeito que superou formas de 
protección vinculadas á caridade por parte de 
persoas ou institucións benéficas. 

A sociedade galega madurou socialmente e 
esixe da súa Administración formas de protec-
ción e cobertura de necesidades básicas que 
non se limiten a paliar as consecuencias das 
situacións que afectan á cidadanía, especial-
mente daquelas que o fan de xeito selectivo e 
continuado no tempo.

É, neste punto, onde o papel das mulleres 
adquire maior relevancia, xa que constitúen 
un dos axentes sociais máis activos do cambio 
que se está producindo en materia de benestar 
social, e non só por lexitimidade democráti-
ca, senón porque dende o estudo de xénero 
se achegan solucións aos problemas que van 
xurdindo.

O modelo de benestar social que ata o de 
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agora se foi perfilando tiña como orixe a pers-
pectiva económica. Isto para as mulleres su-
puxo unha gran desvantaxe no que respecta ao 
acceso a prestacións e servicios, xa que este 
modelo se asenta nunha estrutura patriarcal, 
relegando a un segundo plano as súas funcións 
e institucionalizando a acentuada división en-
tre o público (ámbito liderado polo sexo mas-
culino) e o privado (asociado ás mulleres). 

Este feito, vai máis alá dunha mera relegación 
de funcións, xa que asentou os alicerces para 
a división social do traballo en razón do sexo, 
discriminando ás mulleres en dereitos básicos 
recollidos para toda a cidadanía e nos ámbitos 
de participación ligados a xestión do benes-
tar  e protección social (mesas de negociación 
dos dereitos sociais, órganos de dirección dos 
sindicatos, das empresas, etc). Así, os seus 
dereitos foron aplicados dende unha posición 
subordinada baixo a  condición de esposa, nai 
ou filla do traballador titular de dereito, e non 
pola súa condición de cidadá. 

Evidentemente, este tránsito, non está exen-
to de dificultades, xa que as mulleres, que lo-
graron adentrarse en sectores de traballo e 
participación tradicionalmente masculinizados, 

teñen que facelo cun alto custe persoal, rele-
gando a un segundo plano a súa vida persoal e 
familiar, duplicando a xornada de traballo den-
tro e fóra da casa, e sufrindo a discriminación 
por razón de sexo, no que respecta a percep-
ción salarial, acceso aos posto de dirección, in-
fravaloración nas entrevistas de traballo, etc. 

O acceso ao mercado laboral non foi acom-
pañado nin dun recoñecemento da igualdade 
de dereitos, nin da implantación dun sistema 
de servizos de apoio á familia, de atención á 
infancia, ás persoas maiores, ás discapacita-
das, o que significa que a transformación dos 
roles non foi recíproca e segue recaendo nas 
mulleres o coidado destas  persoas, do fogar, 
e do sustento económico e afectivo de moitas 
familias.

As mulleres ocupadas no ámbito familiar 
quedaron excluídas da condición de poboación 
activa, o que supuxo que a riqueza produci-
da polo seu traballo non fose considerada na 
contabilidade nacional dos países, nin dos sis-
temas regulados pola seguridade social, impe-
dindo o acceso ás cotizacións para a xubilación, 
o tempo suficiente traballado para acceder a 
prestacións por desemprego, axudas sociais, 
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etc. Só as mulleres que lograron incorporarse 
ao modelo “universal” masculino de emprego 
puideron adquirir os dereitos sociais como ti-
tulares dos mesmos.

Aínda hoxe segue imperando o reparto tradi-
cional dos varóns no mercado de traballo e as 
mulleres subordinadas no traballo do fogar ou  
nun mercado laboral pouco recoñecido e pre-
cario, e a maior parte das veces somerxido. 
Isto supuxo que a economía fora desenvolvén-
dose sen ter en conta o 40% do PIB que supón 
o traballo non remunerado. Fronte a isto, é ne-
cesario un modelo económico que se basee na 
combinación do mercado e do benestar social, 
de xeito que ninguén vexa limitada a súa par-
ticipación na sociedade, fomentando a crea-
ción de sistemas públicos de servizos sociais, 
de convivencia e de pensións e prestacións re-
partidas equitativamente.

Para lograr a sustentabilidade do estado de 
benestar é necesario axustar este modelo, 
asentándose nun novo contrato social onde 
mulleres e homes compartan real e equitati-
vamente as responsabilidades familiares, o 
emprego e o poder. A necesidade de avanzar 
nun novo modelo de Benestar social pasa por 

compatibilizar a vida laboral e familiar, crean-
do servicios públicos cuxa finalidade sexa sa-
tisfacer as necesidades das persoas por riba 
do beneficio económico, primando o interese 
social, con criterios de calidade, universalida-
de e interese social.

Neste contexto, toma especial relevancia a 
creación e dotación de servizos como as es-
colas infantís ou os centros de día, fundamen-
talmente no ámbito rural, pois a existencia 
destes servizos vai ser determinante para a 
incorporación da muller ao mercado laboral.

O acceso a estes servicios públicos deben 
estar garantido para todas as persoas, pois 
son un dereito para toda a cidadanía, e deben 
ser accesíbeis a todas e todos, independente-
mente de onde cada quen viva e dos recursos 
económicos que posúa. É  un dereito universal 
que os gobernos teñen que facilitar... Para as 
mulleres é unha débeda histórica que teñen 
todos os países do mundo con todas e cada 
unha de nós.
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a educacIón non sexIsta

A continuación reproducimos un extracto do 
programa sindical da CIG-Ensino aprobado no 
seu V Congreso (outubro 2009) no que se re-
colle a proposta para unha edución non sexis-
ta:

- A CIG defende unha educación que inspire, 
divulgue e propoña a formación inicial e per-
manente do profesorado nas distintas áreas 
do coñecemento, que axude a recoñecer os 
diversos mecanismos, formas e procesos 
que contribúen a afianzar a discriminación 
das mulleres e ofreza alternativas concretas 
para mudar tal situación.

- Demanda de programas específicos (forma-
ción, implantación...) sobre co-educación, 
tratando de chegar a unha maior sensibiliza-
ción sobre o tema, na procura dunha mudan-
za de actitudes na transmisión dos estereo-
tipos e valores sociais e culturais. Campañas 
de sensibilización contra a violencia de xé-
nero, de cara a compartir o traballo domés-
tico entre homes e mulleres, tanto no que se 

refire ao coidado de fillas/os como doutros 
familiares ou persoas a cargo, e tamén des-
tinadas a que as mulleres exerzan cargos re-
presentativos, etc.

- Potenciación da elaboración de material es-
colar que parta de presupostos non discrimi-
natorios para as mulleres.

- Exixencia de que a Administración aprobe  
exclusivamente aqueles libros de texto e 
material didáctico que cumpra as condicións 
necesarias desde unha perspectiva co-edu-
cadora.

- Incluír, no currículo escolar, en todas as eta-
pas educativas,  a educación sexual que teña 
en conta os principios non sexistas e de liber-
dade sexual e que sirva para educar as per-
soas na construción da súa identidade, sexa 
esta a que for. Na elaboración desta parte do 
currículo, cómpre que a Administración conte 
coa participación das organizacións feminis-
tas e as socialmente implicadas na loita pola 
liberdade sexual.



Propostas didácticas
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1.- Aproximación á súa vida e obra. 

Neste ano 2010, ano en que se cumpren 125 
do pasamento de Rosalía de Castro, aínda non 
é sinxelo achegármonos á obra e á vida da 
persoa que marca un fito na historia da nosa 
literatura xa que a súa importancia e trascen-
dencia semella hoxe non estar ben calibrada. 
O feito de que nunha literatura marxinal como 
a nosa a súa maior figura pertenza a unha 
marxe dentro da súa sociedade, a de ser mu-
ller, a quen non se lle supuña nin sequera ca-
pacidade para asimilar coñecementos, fai dela 
un exemplo de extraordinaria importancia polo 
que ten de único e rupturista.

 María Rosalía Rita foi inscrita no rexistro 
de Santiago de Compostela o 24 de febreiro 
de 1837 como filla de pais incógnitos. Sabe-
mos que a súa nai era Dona María Teresa de 
Castro, pertencente a unha das familias con 
máis rancio aboengo da Galicia do momento, 
e seu pai foi Xosé Martínez Vioxo, crego (razón 

Pero... Quen FoI rosalía de 
castro?
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pola cal non figuraba na partida de nacemen-
to). Pasou a súa nenez entre a casa familiar 
deste, en Ortoño, e a da nai en Padrón. Non é 
certo, pois, como se ten afirmado longamente, 
que esta última se desentendese dela nestes 
primeiros momentos da súa vida. 

Ao redor dos 12 anos xa as situamos ambas 
en Santiago de Compostela. Probabelmente o 
traslado obedecese aos desexos da nai de ofe-
recerlle a Rosalía a mellor educación que fose 
posíbel, xa que é evidente que esta tivo acce-
so a uns medios moi amplos e que o seu inte-
rese e formación era moi superior ao de cal-
quera mozo varón da súa época (lembremos 
que no S XIX as mulleres non tiñan acceso ao 
sistema educativo, o cal fai máis rechamante 
a extraordinaria cultura que atesouraba a nosa 
autora). Desde nova entra en contacto coa ac-
tividade política e cultural que se desenvolvía 
ao redor do “Liceo de la Juventud” da Socie-
dad Económica de Amigos del País. Participa 
nas súas clases de música, debuxo e mesmo 
é actriz aclamada en representacións teatrais 
(de solteira e de casada). Alí entra en contacto 
con compañeiros como Eduardo Pondal e, so-
bre todo, Aurelio Aguirre, con quen terá moi-

ta relación até o temperán falecemento deste 
último. 

No verán de 1856 localizamos a Rosalía en 
Madrid. Moito se ten falado das razóns que a 
levarían a trasladarse á capital española mais, 
dadas as datas, e coñecendo o compromiso 
político da autora, inclinámonos a pensar que 
pode que se vise obrigada a marchar a causa 
da súa posíbel participación no Banquete de 
Conxo (lembremos que moitos dos que parti-
ciparon neste acto de confraternización entre 
diferentes sectores da mocidade con inque-
danzas políticas e culturais sufriron forte re-
presión). 

É en Madrid onde publica o seu primeiro libro, 
La flor, en 1857. Trátase dun volume na liña 
dos modelos románticos do momento. Manuel 
Murguía dedícalle unha moi eloxiosa crítica o 
que facilita que continúen o seu contacto e ini-
cien unha relación que os levará a casaren a 
fins de 1858. En 1859 nacerá a súa primei-
ra filla, Alejandra, á que seguen 6 máis (dous 
deles morren cativos). A vida que comparten 
verase marcada polos cambios de residencia 
debido aos traballos de Murguía (bibliotecario, 
arquiveiro, activista político…) e por unha cre-
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cente penuria económica: era unha parella tan 
sobrada de recursos intelectuais como falta de 
recursos económicos.

En 1871 retorna Rosalía definitivamente a 
Galicia: A Coruña, Lugo, Santiago e por fín a 
Casa da Matanza en Padrón (alugada), onde 
morrerá en 1885 véndose mesmo obrigada a 
vender parte da súa biblioteca para subsistir.

En 1858 aparece publicado un breve ensaio, 
Lieders. Estamos ante unha denuncia e unha 
reivindicación, en ambos casos moi notábeis 
debido á súa claridade e anticipación no tem-
po: denuncia o inxusto submetimento das mu-
lleres e reivindica o seu dereito a seren libres.

A primeira novela de Rosalía é La hija del 
mar, publicada en Vigo en 1859. Estamos ante 
unha obra que, se ben na súa apariencia é 
continuista da moda romántica da época, xa 
deixa ver claramente algúns dos fundamentais 
postulados ideolóxicos da nosa autora:

1. reivindicación feminista: a protagonista 
toma as súas propias decisións aínda que sai-
ba que terá que pagar por iso.

2. contraste entre o tradicional modo de 
vida galego fronte ao novo capitalismo (con 
predilección polo primeiro).

En 1861 publica Flavio, a segunda novela. 
Despegada xa dos moldes románticos, Flavio 
é unha obra de corte claramente feminista e 
de denuncia. Obsérvese a anticipación coa que 
Rosalía denuncia situacións inxustas para as 
mulleres, como a de teren que submeterse ás 
veces a unións que non son do seu agrado; así 
Mara, a protagonista, defende a súa soltaría 
como unha actitude de digna coherencia para 
consigo mesma, o cal é símbolo de profunda 
rebeldía social.

Será en 1862 cando aparezan as súas pri-
meiras composicións en galego. Falamos dos 
poemas na primeira antoloxía da nosa rena-
cente literatura, o Álbum de la Caridad, e do-
utro, “Adios, que eu voume”, publicado na re-
vista Museo Universal. 

1863 é un ano fundamental para a nosa lite-
ratura. Aparecen dous títulos rosalianos: A mi 
madre, poemario laudatorio da nai recén fale-
cida, e Cantares Gallegos, o libro fundacional 
das letras galegas contemporáneas. Comeza 
con un prólogo da súa propia autoría onde ex-
plica (en galego!), cal é a súa intención: de-
nunciar a inxustiza que se comete con Galiza, 
cos seus habitantes e coa súa lingua, así como 
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pór en evidencia aos seus maltratadores.
Contén logo 36 poemas, onde Rosalía se ser-

ve da excusa de “reproducir” (=reinventar) 
cantares populares (unha "meniña gaiteira" 
vainos guiando) para ir debullando unha am-
pla gama de temas que van moito máis aló 
dunha mera reinterpretación destas cantigas:
1. recriación de ambientes, como os tipi-
camente galegos das romarías (“Nosa Seño-
ra da Barca”, por exemplo)

2. temas de corte amoroso-sentimental 
(“Quíxente tanto, meniña”)

3. de introspección (“Campanas de Basta-
vales”)

4. de reivindicación patriótica (“Castella-
nos de Castilla”, “Adios ríos, adios fontes”), 
os máis salientábeis pola súa novidade.

Metricamente predominan as composicións de 
arte menor (sobre todo romances, aínda que 
tamén hai cuartetos, quintillas, sextinas…).

A trascendencia e significado desta obra vén 
dada por varios factores:
1. Cantares Gallegos é a primeira obra 
íntegra e conscientemente en galego, 
cunha clarísima vontade de participar 

nun proceso de normalización da escrita 
culta na nosa lingua.

2. baixo a apariencia de cantos populares 
(na maioría dos casos), agáchase un verda-
deiro compendio de denuncias e de reivin-
dicacións sempre a prol da mellora da aso-
ballada Galiza, das oprimidas mulleres e das 
clases traballadoras.

3. Rosalía combate con esta obra todos os 
preconceitos, porque ela é galega e non res-
ponde ao preconceito de pobre ilusa, e por-
que é muller, e non responde ao preconceito 
de iletrada. E ademais emprega para expre-
sarse a lingua desprezada e ninguneada, a 
lingua do pobo.

Esta obra tivo unha grande aceptación con 
grande repercusión en Catalunya e na emi-
gración galega. Foi o único libro reeditado (en 
1872) en vida da autora.

En 1866 publica no Álbum de la juventud en 
Lugo dous breves ensaios: “El Cadiceño” e “Las 
literatas”. No primeiro fai un retrato sarcásti-
co dun emigrante retornado que agocha unha 
clarísima condena do fenómeno que estaba a 
sangrar ao país. No segundo deles denuncia a 
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hipocrisía dos homes fronte ás mulleres escri-
toras (ou, simplemente, fronte ás que tiñan o 
máis mínimo interese por se formaren). Revé-
lase aquí a situación que ela propia estaba a 
vivir, polo que non podemos máis que compa-
decernos da crueldade que xa daquela mostra-
ba a sociedade que a rodeaba para cunha fi-
gura que sobrepasaba con moito a de calquera 
home do seu redor.

Tamén en 1866, e máis unha vez por entre-
gas, aparece Ruinas. É unha parábola en que 
os protagonistas contestan claramente as ten-
dencias do mundo burgués.Os tres personaxes 
constitúen exemplos cada un deles dunha mar-
xe social das que xorden na nova orde mundial 
capitalista, orde á que a nosa autora critica.

El Caballero de las Botas Azules, publicado 
en Madrid en 1867, é, quizais, a súa novela 
máis ambiciosa e, porén, incomprendida. Pro-
tagonizada polo fantástico ser que lle dá títu-
lo, podémola considerar como unha metáfora 
da realidade. Rosalía amosa cruamente os que 
considera principais problemas da sociedade 
daquela, sobre todo da alta sociedade. A úni-
ca esperanza para ela reside na ruptura, na 
revolución. Vemos que a postura rosaliana é 
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radicalmente avanzada e novidosa, xa que se 
aliña coas do socialismo utópico, ideoloxía que 
no momento estaba a nacer en Europa e de-
nuncia con grande ironía e humor a práctica 
moral e social do modelo burgués.

Sabemos que foi arredor de 1870 que com-
puxo a súa obra capital e segunda en galego, 
Follas Novas, mais non aparece esta até 1880, 
logo de fortes problemas: a máis grande obra 
da Literatura Galega estivo retardada debido 
á censura e, de feito, foi editada só grazas a 
emigrantes cultos e patriotas de Cuba. Come-
za co prólogo "Dúas palabras da autora" onde 
nos explica Rosalía a razón e o contido do li-
bro: é un libro de dor pola terra, sobre todo 
pola desgrazada vida das mulleres traballado-
ras e soas, e de dor por estar escrito duran-
te anos especialmente difíciles para ela ("no 
deserto de Castilla"). Expresa a súa intención 
de non volver escribir en galego, cansa, qui-
zais, de todas ás dificultades e penurias pa-
sadas por esta causa. Ao comezo declara que 
non foi a súa intención compor un volume de 
pensamento "trascendente": é este un recurso 
habitual nela para desviar a atención, mais a 
lectura do poemario desvélanos que estamos 
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ante unha obra filosófica, tema “elevado” en 
por si, e escrita nunha lingua non só despreza-
da, senón sen ningunha tradición na literatura 
deste tipo; ademais a súa autora é unha mu-
ller, o que levantou unha fortísima polémica na 
época (mesmo foi condenada polo seu atre-
vimento por outra destacada muller literata, 
Emilia Pardo Bazán). 

Este compendio de poesía total está dividido 
en cinco núcleos temáticos: “Vaguedás”, “Do 
íntimo”, “Varia”, “Da terra” e “As viudas dos vi-
vos e as viudas dos mortos”. Vexamos as súas 
principais características:
1. os asuntos son tratados agora cunha 
maior profundidade e reflexión que en Can-
tares Gallegos: a emigración, por exemplo, 
é condenada mais tamén analizadas as súas 
causas e denunciadas as consecuencias.

2. continúa amosando o seu feminismo 
militante.

3. hai un grupo de composicións filosóficas 
onde Rosalía se inscribe na mellor das tra-
dicions poéticas de occidente, facendo unha 
aportación fundamental á literatura universal 
pola súa radical novidade: reflexiona sobre 
a existencia, a morte, o sufrimento…, e non 

só iso, xa que aporta a concepción da sau-
dade como unha característica do propio ser 
humano, intrínseca a el mesmo. É, pois, un 
poemario atemporal que, ademais, supón un 
adianto temático a respecto do próximo sé-
culo.

4. achega neste volume a nosa autora 
unha renovación métrica de enorme trascen-
dencia, xa que se aproxima ao versolibrismo 
do S XX e fai certas combinacións inusitadas 
con grande maxisterio.

En Madrid aparecerá a derradeira novela de 
Rosalía: El primer loco (1881). É a historia dun 
desengano amoroso que ten como trasfondo 
un outro desengano na loita pola redención 
do país. Nestas datas publica varios artigos na 
revista que dirixía o seu home, La Ilustración 
Galllega y Asturiana.

A derradeira obra publicada en vida é o poe-
mario En las orillas del Sar (1884). En Follas 
Novas, como xa vimos, anunciara a súa inten-
ción de non volver escribir en galego, cansa 
xa, probablemente, dunha loita tan ardua e 
solitaria, do acoso e da sensación de fraca-
so: pasou polo aillamento social, a crítica fe-
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rozmente inxusta, a censura, e ademais vivía 
unha situación persoal economicamente moi 
precaria. Tematicamente é continuista coa liña 
máis desesperanzada de Follas Novas:
1. continúa denunciando a opresión da 
muller e de Galiza.

2. a cosmovisión que deste volume se des-
prende é novidosa na literatura universal do 
momento, se ben non sorprende tendo en 
conta a autora: o ser humano como centro, 
mais con todas as súas imperfeccións e limi-
tacións.

O “Conto Gallego”, única obra en prosa da 
autora en galego (ademais dos prólogos de 
Cantares Gallegos e Follas Novas) non foi pu-
blicado até 1923, mais data, na súa escrita, 
de 1867. O tema, dous rapaces, con actitude 
misóxina, que se propoñen conquistar a unha 
recén viúva, é posíbel que fose a causa da súa 
non aparición en vida da autora, dada a evi-
dente crítica á institución do matrimonio e á 
actitude machista e misóxina dos protagonis-
tas.

En resumo, non podemos máis que concluír 
que Rosalía de Castro é a grande figura da 

nosa literatura por moitas razóns: en primeiro 
lugar, elevou definitivamente o galego á cate-
goría de lingua universal ao empregalo para 
compor obras dunha profundidade, variedade 
e complexidade que non ten parangón en nin-
gunha literatura universal tendo en conta que 
o vehículo que empregaba estaba máis que 
desprestixiado. Isto ten máis valor, se cabe, 
se nos decatamos de que parte dunha coxun-
tura en que se sabía da existencia, mais só se 
coñecían poucas mostras, da literatura medie-
val en galego, co cal podemos dicir que prac-
ticamente non ten precedentes de prestixio. 
Por outro lado, a súa preclaridade analítica na 
denuncia das diversas opresións que sufrían 
tanto Galiza como as mulleres é pioneira para 
o S XIX. Mais non nos poderemos facer unha 
idea nin aproximada do que isto supuxo na-
quela altura se non nos achegamos, aínda que 
sexa anecdoticamente, ao que era o ambiente 
que a rodeaba: para comezar, só un escaso 
3% das mulleres galegas eran capaces de ler e 
escribir e para continuar, un dos debates máis 
vivos na segunda metade do S XIX era o de 
se a muller tiña ou non capacidade intelectual 
para asimilar algún tipo de coñecemento fóra 
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dos relacionados co coidado do fogar e da fa-
milia... Sen ir máis lonxe, no ano 1859, ano en 
que nace a primeira filla de Rosalía logo de ter 
ela xa publicado o poemario A mi madre, po-
diamos ler na publicación coruñesa El Ateneo: 
“el cultivo y estudio de las ciencias no está en 
armonía ni con la organización de la mujer ni 
con el objeto final que la naturaleza se impuso 
al crearla”... Se este era o panorama, como 
non vai ter aínda máis valor a figura de Rosalía 
de Castro, ilustrada, intelixente, con inspira-
ción literaria, feminista practicante, galeguista 
e con ideoloxía progresista...?

2.- Textos para comentar

2.1.- Extracto de “Las Literatas. Carta a 
Eduarda” (1868)

Neste breve ensaio publicado no Álbum para 
la juventud elegante y de buen tono, a auto-
ra emprega o recurso do manuscrito atopado 
para facer unha autodefensa do seu oficio de 
escritora (a tradución do castelán orixinal é 
nosa):

“[...] sobre todo, amiga miña, ti non sabes 
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o que é ser escritora. Selo como George Sand 
vale algo, mais, doutro modo, que continuo 
tormento!; pola rúa sinálante constantemen-
te, e non para ben, e en todas partes mur-
muran de ti. Se vas á tertulia e falas de algo 
do que sabes, se te expresas sequera nunha 
linguaxe algo correcta, chámante “bachillera”, 
din que te escoitas a ti mesma, que o queres 
saber todo. Se gardas unha prudente reser-
va, que fatua!, que orgullosa!; desdéñaste de 
falar como non sexa con literatos. Se te fas 
a modesta e por non entrar en futís disputas 
deixas pasar desapercibidas as cuestións con 
que te provocan, onde está o teu talento?; nen 
sequera sabes entreter á xente cunha amena 
conversa. Se che agrada a sociedade, preten-
des lucirte, queres que se fale de ti, non hai 
función sen tarasca. Se vives apartada do tra-
to de xentes é que te fas a interesante, estás 
tola, o teu carácter é atrabiliario e insoportá-
bel; pasas o día en deliquios poéticos e a noite 
contemplando as estrelas, como Don Quijote. 
As mulleres poñen de relevo até o máis es-
condido dos teus defectos e os homes non ce-
san de dicirche sempre que poden que unha 
muller de talento é unha verdadeira calamida-

de [...]. Eu, a quen sen dúbida un mal xenio 
quixo levar polo perverso camiño das musas, 
sei farto ben a senda que en tal peregrinaxe 
percorremos. Polo que a min respecta, dise 
moi correntemente que o meu home traballa 
sen cesar para me facer inmortal. Versos, pro-
sa, bo ou malo, todo é seu.”

Cuestións: 
a) Cal é a mensaxe que nos quere trans-
mitir a autora? Paréceche que pode estar a 
falar de si mesma?

b) Compara a situación que se denuncia 
coa que che parece a ti que é a actual dunha 
escritora.

c) Indica algún recurso literario presente 
neste fragmento.
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2.2.- Poema de Follas Novas
Achégase aquí o fragmento “V” da compo-

sición “¡Prá a Habana!” encadrado na parte 
última do poemario, “As viudas d’os vivos”. 

“Este vaise i aquel vaise
E todos, todos se van,
Galicia sin homes quedas
Que te poidan traballar.

Tes en cambio orfos e orfas
E campos de soledad,
E nais que non teñen fillos
E fillos que non tên pais
E tês corazóns que sufren
Longas ausencias mortás,
Viudas de vivos e mortos
Que ninguén consolará.”

Cuestións:
a) De que trata este poema? Relaciónao 
co momento histórico en que foi escrito.

b) Comenta as principais características 
da súa métrica.

c) Quen son as “viudas de vivos”?
d) Por que che parece que a ortografía é 
diferente á que hoxe empregamos?
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maría mariño, no ronsel das 
escritoras galegas

1.	 Xustificación	do	título. María Mariño 
pertence a unha xinea de escritoras galegas 
que inaugura, no século XIX, Rosalía de Cas-
tro. Esta autora non é só a máis importante da 
literatura galega e a figura galega máis uni-
versalmente coñecida, senón a fundadora da 
literatura contemporánea. Xa no seu tempo, 
a súa personalidade e a potencia da súa obra 
animaron a escrita doutras mulleres. No sécu-
lo XX, após o hiato ou fractura provocada pola 
guerra civil española, non son poucos os no-
mes de escritoras que se incorporan significa-
tivamente á literatura galega: Luz Pozo Garza, 
María do Carme Kruckenberg, Xoana Torres, 
Pura Vázquez, Dora Vázquez... e, tamén, Ma-
ría Mariño. Na literatura galega a intervención 
feminina non é excepción en absoluto.

2. De Noia ao Courel. A vida de María 
Mariño Carou (Noia, 1907 – Parada do Courel, 
1967) vai ter dous pólos que representan a 

diagonal do mapa da nación galega, do Su-
roeste ao Nordeste, do mar da ría de Noia aos 
“tesos cumes” da imponente montaña coure-
lá, onde se instalará no fin dos anos cuaren-
ta, porque en Romeor do Courel ten praza de 
mestre o seu home, Roberto Posse Carballido. 
É aquí onde dá inicio á súa vocación literaria.

3. Esta escritora nace á poesía galega da 
man de Uxío Novoneyra e foi a terceira de-
dicataria do Día das Letras Galegas, despois 
da propia Rosalía de Castro (en 1963) e de 
Francisca Herrera Garrido (en 1987). A súa 
condición común de mulleres non debe valer 
para considerarmos equivalente ou similar a 
súa obra: cada unha debe ser lida e analisada 
individualizadamente, conforme á súa actitu-
de ante a vida, a súa ideoloxía e moral, as 
características da súa obra... O aparecemento 
do primeiro libro de María Mariño contará con 
recensións positivas de Ramón Otero Pedraio, 
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Ánxel Fole, Manuel María, Xosé Luís Méndez 
Ferrín..., mais a data en que aparece, en pleno 
franquismo, non axuda nada a facer dela unha 
escritora coñecida. Novoneyra, o autor a quen 
se dedica este ano o Día das Letras Galegas, 
foi seu amigo durante vinte anos de vida dela 
no Courel e sempre a animou ao oficio litera-
rio.

4. A súa obra poética consta de dous volu-
mes: Palabra no tempo, publicado en Lugo en 
1960 e prologado por Otero Pedraio e Verba 
que comenza, publicado postumamente, en 
1990. Para Novoneyra ela é a primeira poeta 
mística da Galiza, unha mística sen dogma, re-
veladora do agonismo e do patetismo que dá 
o sentimento da inminencia da propia morte. 
Esta é a razón de que a definamos hoxe como 
poeta existencialista, ao igual que o Manuel 
María dun dos seus primeiros libros, Advento 
(1954), o cal ratifica a modernidade total da 
literatura galega que renace a partir dos anos 
cincuenta do século XX.

5. Unha característica da súa linguaxe poé-
tica xeralmente destacada é a enorme orixina-
lidade e ruptura de que fai gala. Di Novoneyra: 
“Dinamiteira da Fala, preme, rompe, comba, 

bate a sintaxis convencional, destrivializando 
a expresión, quizaves sabedora de que a ver-
dadeira esencia do noso idioma é a liberda-
de. Esa liberdade dos grandes falantes nosos, 
que non implica esquezo do rigor profundo e 
a tradición viva”. Tamén X. L. Méndez Ferrín 
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fala claramente dun idioma novo, derivado da 
profundidade lírica da autora a quen “a arma-
zón lóxica do idioma venlle corta”. Este idioma 
novo abre asemade un novo camiño á poesía 
galega, a dunha poeta que (nos) interpela de 
forma radical sobre a razón da vida e o grandor 
inabarcábel da natureza. Cómpre tamén mar-
car, na liña do apontado por Kathleen N. March, 
que a súa poesía tenta explorar introspectiva-
mente a súa propia psique, en conexión cunha 
visión panteísta da terra e da paisaxe. Non hai 
por iso narratividade ou descritivismo. O seu 
universo poético “é un mundo no que o silencio 
rodea o ruído, no que o que existe é a ausencia 
de cousas, unha condición que crea continuos 
momentos de paradoxo para o Eu que reside 
dentro”. 

6. María Mariño, enferma de leucemia, mo-
rre en 1967, na súa terra de adopción, o Courel. 
En febreiro do ano anterior, Uxío Novoneyra, re-
tornado de Madrid e sabedor da doenza mor-
tal da súa colega, escrebe unha estremecente 
“Elexía previa a María Mariño”, coa que o poeta 
“exorciza a súa dor”, como afirma Carmen Blan-
co, e que di así:

QUEDOU sin nome o cor escuro
A chamada xorda o muricego i a silveira,
Os bichiños pequenos i a sua escura vida.
A fala galega xa non se moverá en cen anos:
As palabras seguirán ehí.
A tua cara de elexía volta cara á vida.
Ven a noite mesta de tanta perda e guíndase
Contra min.
Estounte vendo eínda
I escríboche esta elexía. Onde
Podería eu levar a forza contr´ o meu
O golpe-inorde que ven que chega,
Deixando o teu corpo como unha voce.
Pecharal´os ollos cun vento do revés zoando
Tódalas follas de costas na direución do luito.
Sombra mesta, grande, mesta,
Péchate co mundo i esconde todo para non ver.
Para que esto non medre así.
Parece que canto a miña morte.
E verche sorrir dentro dun intre.
Non sabes que logo te irás sin despedir.
Baixa esa mao para pecharme o corazón.
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EsCOLMA DE POEMAs DE MARíA MARIÑO

DE PALABRA NO TEMPO

INDA vou na misma meniña 
aquela que fogueaba sin leito!

Son aquela!
Son aquela que no bosco 
escuitaba o himno dela!

Son aquela mañanciña, 
entre orvallo das rosas,
entre area de sendeiros,
onde atopaba a campana.

Caladiña eu chamaba
en berros que hoxe esquezo, 
cando o navío de lonxe
ó meu mar cheo atracaba.

Son aquela!
Son aquela tarde queda 
que no serán se chamaba
miña aurora sin coores

chea dun farto rebusco
que en un xordo a min chegaba.

Son aquela!
Son aquela pena nubra 
que de mofo entrenzaba 
a lonxe voz do poeta, 
cando ainda non sabía 
que era pr'ela
o que aquela voz narraba.

Son aquela!
Son aquela sempre soia 
que paseaba a ribeira
a ver si nela atopaba, 
a ver si nela afogaba.

Eu non sei,
eu non sei son sinceira. 
Eu sentía un lonxe triste, 
eu sentía nél ledicia,
eu quería quedar soia, 
eu quería compañía,
¡aquela que eu non sabía!

Hoxe o sol enxuga a néboa. 
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Os dous teten amores.
Han de saber algo d'ela!
____________________

CRUCEIRO

ENTRE o cruceiro vou indo e dél non me sei 
volver.

Somos terra de cruceiro, 
somos coroa esquecida, 
somos bágoa d'outro peito.
____________________
      
               1

CÁNTOS camiños fartos! 

Cántas frores recendentes! 
Donos aires me levaron
i en cántos veño
que non teño!

              2

Hai sol de nevaradas.

Hai xeadas que alumean.
Hai aires de bon pasar
e que sempre atrás se quedan.
____________________

HOXE do souto d'ouro, 
onte do meu recordo!

A terra dará outro filio, ano erguido de so-
nos.

Comezará a frorecer, a frorecer e a dar.
Logo, ó verse brilar,
os seus sonos axeados
irán sin remedio morrendo, morrendo i espe-

ranzados.

Hoxe do souto d'ouro, 
onte do meu recordo!

O noso outono non brila, no ten d'ouro a mi-
rada.

O noso outono soio ten o silencio da chama-
da...

____________________
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TIVEN medo de bogar, 
tiven medo d'auga crara. 
Anque fora cuns bos remos 
anque fora na mar calma, 
non bogaba! non bogaba!

O medo xa non sei dél.
Xa secou aquel mar longo! 
E sin saber donde veu,
si é doutro ou é meu, 
navego nun mar de fondo.
____________________

DE VERBA QUE COMENZA

AQUÍ che deixo, meu peito canso, aquí
che deixo,
aquí che deixo neste branco papel trillado, 

neste 
percuro das horas.
Quén eres —preguntaranche—, quén eres? 
Son a néboa que anda soia, son o sol
que quenta as queixas, dos camiños
son o farto, Manuel María, María Mariño e Uxío Novoneyra
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son o sono que rixe
mundo que verte tempo,
son o berro caladiño entre arranque-brío de 

sono morto.
Das cousas que non se atopan
tamén son,
das ondas que sóio van, van e van,
delas son,
de cando veñen e vein vindo
delas son. Son o ledo daquel sono —terra de 

sin pisadas,
soio remaxe das cousas—.
Papel branco,
trillado,
papel, 
berra, 
berra entre os fortes
desd'onde as miñas verbas che magoan.
____________________

LINME hoxe toda por dentro.
Linme!
Cómo me está chegando! 
Cómo me apaña!
Eu non sei,
non sei si me chega ou vou por ela.

Non o sei
Ouh, pra que me trouxeches si hoxe me le-

vas? 
Hoxe,
hoxe, día de todos en un. 
Infinidá do tempo. Hoxe!
Hoxe de quen todos somos na marea sin on-

das, 
sin velas,
sin barcos en coor vello. 
Hoxe, de quén?
Hoxe: dirán uns.
Hoxe: dirán outros mentras... 
mentras reparan no que non hai.
En hoxe todos,
todos damos do fin o paso dél.

                    Meu amigo, onte!
Ti vas quedando,
quedas pregón que enmarca nas áas do tem-

po a voz 
que ti mismo diches sinxela e pulida, aque-

la.
Ti quedas como queda o aire
entre as cousas que son
como queda a loita,
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como queda a terra,
como queda a Forza
aquela en que ti vas hasta a derradeira, 
derradeira,
vas calado.
Calas mentras contas as presadas que de 

nós van 
caendo,
vas na verba, 
verba que rixe,
verba enteira que é.
Vas e dis anque calas e non cingues
xeito novo. 
Pro sí:
de nós levas.
____________________

ESTÁ caendo a folla i'en min nace primave-
ra.

Quén entenderá este mar vello? 
Cómo digo onte sendo hoxe?
Cómo farto a miña verba do nacer que xa 

pasou!
Cómo reino nas migallas onde medrei un bon 

día!
Cómo piso forte sendo branda?

Cómo digo sí si o non está escoitando? 
Quén entenderá este mar vello? 
Medro, medro e non sei onde parar. 
Presa xa e ceguiña no cume
lévame,
lévame ó chan a verba.

Queda hoxe o chan soio
muxindo a pegada do tempo.
Mesturadas terras peneiran, peneiran fariña, 
fariña que non fai masa.
Rebélanse as ondas ós mares,
os ríos afogan a pradeira seca,
os camiños non se atopan.
Quén entenderá este mar vello?
É outono i en min nace primavera. 
Quén o entenderá?
____________________

Referencia bibliográfica

GARCÍA NEGRO, María Pilar: María Mariño no ronsel 
das escritoras galegas, Edicións Laiovento, Santiago de 
Compostela, 2007.
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a dobre xornada laboral

“Maila os cambios que se están producindo, 
en canto á corresponsabilidade no reparto de 
tarefas do fogar, seguen sendo as mulleres as 
encargadas de levalas a cabo na maioría dos 
casos.

A maioría das mulleres asumen as exixencias 
tanto do traballo produtivo como do familiar 
e doméstico, co cal a carga de traballo total 
realizado é superior en comparación co dos 
homes.

Esta dobre xornada laboral que se coñece 
como dobre presenza, ademais de implicar un 
maior número de horas, supón unha división 
emocional entre as exixencias do emprego e as 
necesidades da familia, xerando con frecuen-
cia unha dobre culpabilidade, aumentando a 
predisposición a enfermar e a sufrir accidentes 
de traballo.”

Guía de saúde laboral desde unha perspecti-
va de xénero, CIG, páx. 19.

Obxectivos: 
Reflexionar sobre as diferenzas entre as xor-• 
nadas laborais de homes e mulleres. 
Comprender o concepto de dobre xornada • 
laboral.
Analizar a discriminación subxacente na so-• 
brecarga de traballo feminino e as súas con-
secuencias psicolóxicas.
Reflexionar sobre o xeito de equilibrar o re-• 
parto das tarefas que deben ser comúns, in-
teriorizando que o traballo doméstico e fami-
liar e traballo de todos e todas.

Materiais:
CIG, Guía de saúde laboral desde unha perspec-

tiva de xénero, páx. 19.



Dia Internacional da Muller

51

Actividade:

1. Iniciar a actividade coa lectura dos textos 
poéticos:

Monólogo do vello traballador

Agora tomo o sol. Pero até agora
traballéi cincoenta anos sin sosego.
Comín o pan suando día a día
nun labourar arreo.
Gastéi o tempo co xornal dos sábados,
pasou a primavera, veu o inverno.
Dinlle ao patrón a frol do meu esforzo
i a miña mocedade. Nada teño.
O patrón está rico á miña conta,
eu, á súa, estou vello.
Ben pensado o patrón todo mo debe.
Eu non lle debo
nin xiquera iste sol que agora tomo.

Mentras o tomo, espero. 

Celso Emilio Ferreiro, Longa noite de 
pedra, 1962
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CEDO

aínda de noite

cada día
as mulleres do barrio
danzan ó son das máquinas de coser
nos sotos sen transparencia ós ollos do 

pobo.
Traballan os fíos nos beizos
Biliscándoos cos dentes.
Fanlles o amor coa lingua
De xeito que entran sen grosura
Polo burato da agulla.

Cada día 
xa de noite
collen o autobús de volta.
Todas levan os dedos encarnados
e a face de número dous.

Cada día
sempre
as mesmas paredes cubertas de humidade
e a cea sen facer.
Pensar que as lavandeiras se extinguiran

E de socato ver que unha se pousa ó pé das 
túas dedas

Porque confundiu os fíos marróns con miño-
cas.

En cada soño 
aparece o ritmo da incesable máquina
e o puto número dous da face.
A eterna dualidade do segundo número pi-

tagórico.

Antía Otero, O son da xordeira, 2003.

2. Análise da lectura:
a) analizar quen protagoniza cada un dos 

textos.
b) Procurar as diferenzas entre un e outro 

texto: atopar a referencia á dobre xornada la-
boral no texto de Antía Otero, sinalar os recur-
sos literarios empregados para recollela. 

c) Explicar o concepto de dobre xornada labo-
ral valéndose do texto da Guía laboral apoiado 
na lectura do seguinte texto de Teresa Moure.

“Séntese xa en disposición de baixar á co-
ciña e, unha vez máis, notar como dosifica  o 
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seu tempo para todo. Prepara o guiso na ola 
rápida, ola que cociña a todo meter, express 
e superexpress, en dúas velocidades, para a 
muller moderna que non pode deixar de traba-
llar, e, mentres espera a que suba a válvula de 
seguridade, aproveita para deixar a leituga en 
auga, poñer a mesa, limpar o cristal da xane-
la... Tiña que volver cruzar a cidade poboada 
de ananos peludos. Tiña que recoller os nenos 
á hora, non ían estar,. Criaturas, sós á porta do 
colexio. Tiña que chegar á gardería e falar coa 
encargada da tristura do pequecho eses días. 
Tiña que mercar o pan. Tiña, por certo, que 
estirar un pouco máis as mañás para acabar 
o traballo de Humboldt esa semana; que pola 
tarde os nenos andaban ás súas saias e non se 
sabía canto tempo lle ían permitir traballar.”

Teresa Moure, A xeira das árbores, p.p. 
46-47.

3. Despois de ler os catro textos que se reco-
llen nesta unidade, parar no texto de A xeira 
das árbores. Iniciar un debate sobre se esta 
situación lles resulta familiar e por que.

4. Propoñerlles que en grupos de catro ou 

cinco elaboren un calendario dun día, sinalan-
do as tarefas domésticas que se deben reali-
zar desde o inicio á fin da xornada. Unha vez 
elaborado o calendario, responder individual-
mente quen realiza cada unha das tarefas na 
familia (incluíndo aos propios rapaces e rapa-
zas). Estes resultados individuais poñeranse 
en común na aula realizando unha especie de 
estatística do reparto das tarefas nese micro-
cosmos da aula. Na exposición comprobarase 
a importancia concedida aos traballos realiza-
dos (se aparecen e como no calendario diario) 
e cal é o reparto de tarefas.

5. Inicio dun debate sobre:
tipo de tarefas recollido en cada calendario, • 
importancia concedida a cada unha delas • 
(veremos se esta importancia está relacio-
nada co feito de ser realizada por un home 
ou unha muller)
avaliación das tarefas realizadas• 
discusión sobre a mellora da realización das • 
tarefas e/ou a necesidade de seren compar-
tidas.

“Algunhas solucións á dobre presenza no 
marco da empresa e do fogar:
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• No marco da empresa é preciso identificar, 
dimensionar e actuar sobre este risco, a meto-
doloxía de avaliación de riscos e de prevención 
ten que tela en conta, a través da distribución 
do tempo de traballo e a concreción, difusión 
e ampliación dos dereitos recollidos na norma-
tiva existente relacionados coa conciliación da 
vida familiar e laboral. 

• No fogar é preciso unha maior implicación 
dos membros da unidade familiar e que o

traballo doméstico sexa compartido polo 
conxunto de persoas que conviven no fogar.

• É preciso unha mellora da infraestructura e 
servizos sociais públicos, no referente a aten-
ción e coidado dos e das menores e persoas 
dependentes.”

Guía de saúde laboral desde unha perspecti-
va de xénero, CIG, páx. 20.
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o mundo laboral das mulleres

Malia o labor de concienciación desenvolvido 
desde o feminismo e aínda que se teñen leva-
do a cabo campañas de sensibilización, revi-
sións lexislativas, etc., hai unha realidade que 
segue sen mudar e que lle afecta ás mulleres. 
Esta é que seguen tendo menos posibilidades 
para integrarse no ámbito laboral e que, unha 
vez nel, non gozan das mesmas oportunidades 
nin do mesmo recoñecemento.

Obxectivos: 
Reflexionar sobre as diferenzas e a des-• 

igualdade nas condicións laborais de homes e 
mulleres. 

Reflexionar sobre a infravaloración da-• 
queles traballos que veñen sendo desenvolvi-

dos fundamentalmente por mulleres.
Comprender a necesidade de introdu-• 

cir medidas correctoras a nivel lexislativo e de 
negociación no ámbito laboral

Materiais:
CIG, Guía de saúde laboral desde unha pers-

pectiva de xénero, páx. 19.
Luís Alonso Álvarez, As tecedeiras do fume. 

Historia da fábrica de Tabacos da Coruña, Edi-
cions A Nosa Terra, Vigo, 1998

María do Carme García-Negro, “A presente 
crise económica desde unha perspectiva de 
xénero“, Andaina 51, 01/06/2009

Áurea Sánchez, “A responsabilidade das xor-
nalistas”, Andaina 53, inverno 2009-2010.
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Actividade:

1. Ler e analizar os seguintes textos:

a) “A condición feminina, en efecto, resultaba 
determinante tanto na opción adoptada para 
retribuír o traballo como 
no mal pagado deste, dada 
a consideración do mesmo 
como un “auxilio” da eco-
nomía familiar ou, noutras 
palabras, unha actividade 
complementaria”

María Teresa Pérez 
Picazo, LUIS ALONSO 
ALVAREZ, As tecedei-
ras do fume. Historia 
da fábrica de Tabacos 
da Coruña, Edicions A 
Nosa Terra, Vigo, 1998, 
227 pp.

 b) “... por que somos as mulleres as que 
máis imos padecer en carne propia os efectos 
da crise? Porque a nosa situación relativa no 

mercado de traballo é máis débil ca dos homes, 
entendidos os dous colectivos no seu conxun-
to. As mulleres chegamos máis tarde, ocupa-
mos peores postos, cobramos salarios inferio-
res, estamos infrarrepresentadas nos postos 
onde é habitual tomar decisións que afectan 

ao futuro dos traba-
lladores, temos de 
forma colectiva me-
nos experiencia na 
loita sindical, temos 
menos autoestima 
laboral e ademais 
(e non menos im-
portante) cargamos 
con responsabilida-
des extra mercado 
que nos converten 
en aínda máis vul-
nerábeis. Esta rin-
gleira describe unha 
situación, non é un 
listado de feitos ina-

movíbeis. O cambio social forma parte, de ma-
neira colectiva, dos proxectos das mulleres, en 
primeiro lugar en beneficio propio, pero, ta-
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mén, como premisa imprescindíbel do cambio 
social.”

María do Carme García-Negro, “A presen-
te crise económica desde unha perspecti-
va de xénero“, Andaina 51, 01/06/2009

c) Hedegasa S.L., empresa de transporte 
de viaxeiros ubicada en Calo, no concello de 
Teo, deixou a unha traballadora sen ocupación 
efectiva e pasando as horas diante da nave, 
dentro do seu coche particular, como castigo 
por ter solicitado o desfrute das súas vaca-
cións ao remate da baixa maternal, e unha 
redución de xornada para atender a súa filla. 
A CIG denuncia que esta actuación da empre-
sa pode ser tipificada como acoso discrimina-
torio e que está atentando contra o dereito á 
dignidade e honor da traballadora, vulnerando 
o dereito á igualdade, á integridade física e 
moral e á tutela xudicial efectiva. Por iso, xa 
solicitou a inmediata intervención da Inspec-
ción de Traballo.

Nélida Pisco, condutora profesional de 
Hedegasa S.L. tivo unha meniña en marzo de 
2009. Poucos días antes de rematar a baixa 
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por maternidade solicitou as súas vacacións e 
redución da xornada, para poder atender á pe-
quena. Ante a negativa da empresa a ambas 
cousas presentou unha demanda no Xulgado 
do Social acordándose, en acto de concilia-
ción, que a empresa concedería o desfrute das 
vacacións no mes de Nadal. A traballadora, de 
baixa por ansiedade, foi presionada pola em-
presa para que non se acollera á redución da 
xornada e “convidada” a abandonar “volunta-
riamente" o seu posto de traballo.

Nota de prensa da CIG, 27/01/2010: 
http://www.gal izacig.com/avantar/no-
vas/27-1-2010/unha-traballadora-de-hedega-
sa-pasa-a-xornada-laboral-no-seu-coche-por-
pedir-reducion

d) “Traballadoras e traballadores do sector 
de comercio vario da provincia da Coruña con-
centráronse diante das delegacións da Confe-
deración de Empresarios da Coruña e Compos-
tela e do centro comercial Odeón en Ferrol en 
demanda de que se retomen as negociacións 
do novo convenio colectivo. O próximo 17 de 
outubro o sector xa anunciou que irá á folga se 

a patronal continúa bloqueando o acordo.
A proposta da patronal limítase a unha ofer-

ta do IPC previsto máis un punto, sen incluír 
cláusula de revisión salarial. Fronte a isto, as 
traballadoras e traballadores reclaman a inclu-
sión, na táboa reivindicativa presentada, de 
medidas como un incremento salarial conside-
rábel, porque a media non supera os 700 ou 
800 euros e que se teña en conta a categoría 
ou que as categorías sexan acordes coa rea-
lidade para evitar a fraude que se adoita dar 
nas contratacións. Moitas traballadoras e tra-
balladores son contratados como axudantes 
para abaratar custos, cando fan o mesmo que 
os dependentes pero, a cambio, cobran uns 
100 euros menos.

Un dos aspectos máis sensíbeis, e que para o 
sector é especialmente relevante, é facilitar a 
conciliación, tendo en conta que a esmagadora 
maioría dos traballadores son mulleres.”

Nota de prensa da CIG, 30/09/2008: 
http://www.galizacig.com/avantar/novas/30-
9-2008/o-comercio-vario-ira-a-folga-o-17-de-
outubro-se-non-se-negocia-o-novo-convenio-
paral
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e) “A sección de Transportes da CIG volveu 
denunciar a precaria situación laboral que pa-
decen as/os acompañantes do transporte es-
colar no noso País, ás que non se lles está apli-
cando o convenio de transporte de viaxeiros. 
Dende a central tamén se denuncia a “usura” 
das empresas que cobren estes servizos so-
ciais, pois mentres reciben unha subvención 
de arredor de 900 euros/mes por acompañan-
te, o salario medio das/os traballadoras/es non 
supera os 250 euros. 

Muller e precariedade
Neste senso, Teresa Vidal abundou na cues-

tión da precariedade ligada ao traballo da mu-
ller e das dificultades de conciliación da vida 
laboral e familiar coa que se atopan moitas de-
las. “Moitas das mulleres que acceden a este 
traballo xa son maiores e teñen dificultades 
para atopar outro tipo de emprego ou aceptan 
este porque lles permite conciliar coa vida fa-
miliar, pero a cambio sofren unha elevadísima 
precariedade”, lamentou.”

Nota de prensa da CIG, 2/06/2009: http://
www.galizacig.com/avantar/novas/2-6-2009/a-cig-
transportes-denuncia-que-as-empresas-quedan-coas-
tres-cuartas-partes-da-subvenc

f) A Federación Internacional de Periodistas 
(FIP) puxo en marcha un Consello de Xénero 
que se ocupa de mellorar a imaxe das mulle-
res nos medios de comunicación.

Por marzo do ano pasado fixo público un in-
forme no que, amais de constatar que as mu-
lleres xornalistas cobran menos polo seu tra-
ballo que os homes nos mesmos postos, fai 
unha serie de recomendación ás que viaxan 
a zonas de conflicto para que non se vexan 
prexudicadas pola súa condición de seren mu-
lleres...”

Áurea Sánchez, “A responsabilidade das 
xornalistas”, Andaina 53, inverno 2009-
2010

2. Analizar os datos recollidos nas seguin-
tes táboas (datos extraídos da Guía de Saú-
de laboral, desde unha perspectiva de xénero, 
CIG)
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3. Comentar as ideas e os datos recollidos e 
sintetizar as conclusión máis importantes.

4. Cubrir o seguinte cadro:

Actividade Nai Pai Total
Traballo da casa 
Téxtil e confección 
Servizos persoais 
Comercio 
Empregada/o do fogar 
Transporte
Metalurxia 
Fabricación de metal de 
transporte
Construción
Administración 
Autónomo/a

Total

A partir dos datos deste cadro:
a) Extraer os datos correspondentes á actividade 

desenvolvida polos pais e nais.
b) Comparar estes datos cos recollidos pola CIG 

para o ano 2006.
c) Comprobar a taxa de ocupación feminina.
d) Comprobar a diferenza entre os distintos sec-

tores en función da ocupación feminina ou mas-
culina.

e) Analizar os posíbeis problemas laborais que 
poidan ter as mulleres: conciliación, baixos sala-
rios...

f) Propor medidas de corrección.
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Vítimas da imaxe

“Naomi Wolf lémbranos no seu libro O mito 
da beleza: ‘Estamos en medio dunha violenta 
reacción contra o feminismo que utiliza imaxes 
de beleza feminina como arma política para 
frear o progreso da muller: é o mito da bele-
za.’

Ao liberarse as mulleres na época moderna 
da Revolución Industrial, da mística feminina 
da domesticidade, o mito da beleza veu ocu-
par o seu lugar e expandiuse para exercer o 
seu labor de control social”. 

Susana Rioseras, La tiranía de la moda 
u la belleza. Reinventando la corporeidad 
femenina, http://www.feministas.org/IMG/
pdf/19-_dictadura_de_la_belleza-_Susana_
rioseras.pdf.

“Tal vez peor que a censura que os demais 
exercen sobre nós coas súas olladas de es-
guello, é a que exercemos nós mesmas. Cada 

mañá, diante do armario aberto, Sofía pensa-
ba e repensaba que roupa podía poñer e cal 
non. Pasaría un tempo antes de que se atre-
vese coas minisaias ou os leggins. Non podería 
soportar escoitar alguén dicindo, claro, é que 
van provocando.” 

Marilar Aleixandre, Cabeza de Medusa, 
2008, Xerais, Vigo, páx. 116.

Ao longo da his-
toria a conside-
ración da muller 
sempre estivo de-
terminada polo seu 
aspecto físico, e 
ese aspecto físi-
co mudaba ao longo 
dos séculos.
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Obxectivo: 
Reflexionar sobre os condicionantes impos-• 
tos polas leis da imaxe, especialmente para 
a muller:

Como nos vemos condicionadas e con- -
dicionados polas modas (a moda no seu 
sentido estrito ou as modas impostas po-
las tribos urbanas) e o papel dos medios 
de comunicación neste condicionamento.
Até que punto nos pregamos ás modas  -
para formar parte da sociedade.
A dependencia da imaxe física. -
Como a imaxe física condiciona a forma  -
en que somos tratadas.
Como a apariencia física, despois de ser  -
unha convención social, acaba por con-
verterse nunha arma contra a propia mu-
ller. A muller obxecto.
Comprender que o aspecto físico non o  -
é todo e que a beleza non reside só na 
imaxe.

Materiais:
Raquel Barreiro Paz, “Supermodelo • 

2007”, Andaina 48, 01/06/2008
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /• 

watch?v=rzzd2pK2Gb4, Introdución a un 
traballo de Filosofía sobre os valores esté-
ticos. Escola Secundária de Camões. Analí-
zase a tiranía da moda e como conduce a 
enfermidade como a anorexia.

http://www.youtube.com/watch?v=om• 
GCYYTedcM&feature=related Analiza a in-
fluencia dos Media sobre os patróns de Bele-
za. Filosofia - Prof. Elaine 2ªD Noite.

A cabeleira feminina é un dos elemen-
tos centrais dos patróns de beleza his-
tóricos, unha cabeleira longa e mesta.
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Actividade:

1. Iniciar a actividade coa lectura dos tex-
tos:

 “O modo en que as mulleres se perciben a 
si mesmas e o modo en que son percibidas 
pola cultura fainas présas da furia. A aparen-
cia dunha muller ... É central para a súa iden-
tidade. O seu condicionamento e a súa cultura 
vólvena extremadamente consciente da súa 
imaxe...

Medusa, a bela doncela transformada en 
monstro, representa o extremo polar da bele-
za e o grotesco, e a súa transformación con-
tén unha mensaxe de atención. Cando unha 
muller é demasiado fermosa corre o risco de 
ser violada, se a violan enfurécese, e iso faina 
horrorosa... Non hai nada neutral sobre a apa-
rencia dunha muller...” 

Mary Valentis e Anne Devane, La furia femeni-
na. Desvelando sus secretos, integrando su poder, 
1996, Gaia Edicións, Madrid, pp. 54-55. 

Perseo e Medusa

“… a través dunhas rochas ao lonxe agacha-
das … acadou das Górgonas as casas, e por 
todos os lados, … viu espectros de homes e de 
feras que, do seu antigo ser, en pedernal con-
vertidos foron ao ver a Medusa. Que el, aínda 
así, da horrenda Medusa a figura contemplara 
no bronce repercutido do escudo que á súa 
esquerda levaba, e mentres un grave soño ás 
súas serpes e a ela mesma ocupaba arrincoulle 
a cabeza do seu pescozo, e do sangue da súa 
nai naceron Pégaso, fugaz coas súas ás, e o 
seu irmán. 

Engadiu tamén do seu longo percorrido os 
non falsos perigos, …; 
antes do desexado 
calou, …; toma a 
palabra un dos 
próceres pregun-
tando por que ela 
soa das súas ir-
más levaba mes-
turadas alterna-
tivamente serpes 
cos seus cabelos. O 
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estranxeiro di: «Xa que saber desexas cousas 
dignas de relato, recibe a resposta. Clarísima 
pola súa fermosura e de moitos pretendentes 
cobizada foi ela, e en todo o seu ser ningunha 
parte era máis atractiva cós seus cabelos: ... 
O soberano do piélago, contan, forzouna no 
templo de Minerva; a filla de Xúpiter volveuse 
e cubriu o seu casto rostro coa éxida, e para 
que isto non quedase impune o seu pelo de 
Górgona mudou en indecentes hidras. E aínda 
agora, para aterrorizar e deixar paralizados os 
seus inimigos, leva diante do seu peito as ser-
pes que creou.” 

Ovidio, Metamorfoses, 1996, Alianza Editorial, 
Madrid.

_____________________

No teu ollo, Medusa
...
Talvez, de coñecerte antes
cando eras a máis belida entre as belidas
e os pretendentes aspiraban a soterrar o 

sexo
na túa cabeleira,
teimaría en posuír o teu corpo
...

mirareime no teu ollo Medusa
non foi a túa ollada a que nos tornou en pe-

dra
foi o seu medo
se non cheiro a medo
-dixéronno as cobras-
podo mirar no fondo dos teus ollos
sen temor
Marilar Aleixandre, Mudanzas, Danú, 2007.
____________________

Cando	deixo	de	ser	flor...	

Cando deixo de ser flor, 
molesto.

Pero o duro era ser, o
                                  infatigablemente 

aciago.

Que eu contraese algunha seria doenza 
favorecería grandemente a miña obra litera-

ria.

Como non teña traballo, marcho para Las Ve-
gas.
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Nos Estados Unidos son máis guapa que en 
ningún sitio.

Pero teño sido agre e pretenciosa,
teño sorrido por interese propia,
a axetreada capitalista sexy;
compensei polos meus días de impotencia. 
Ser
é o difícil.
Cando falei só contemplaron os meus labios.

¿Se me tomo un descanso iso 
faráme irresponsable?
se son vulnerable
serei pisoteada?
¿se me fosen peor as cousas
quereríadesme máis?

Unha profusa navalla é o proxecto da iden-
tidade, 

un reiseñor mecánico a tarde. 
Tanto souvenir acabará con Notre Dame 

¿Onde estabas cando te necesitei?

Yolanda Castaño, Profundidade de campo, Espi-
ral Maior, 2007

“Dáse por certo que a gañadora de Super-
modelo ten garantido un brillante futuro coma 
modelo profesional, (segundo a web oficial do 
programa terá a posibilidade de “desenvol-
ver unha longa e exitosa carreira no sector da 
moda ao máis alto nivel”). Na mesma web pó-
dese conseguir un book personalizado: soñar 
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con ser aspirante a modelo está ao alcance de 
calquera. O trunfo rápido parece fácil, é ten-
tador… 

... Desde moi diversas frontes estase a bom-
bardearnos con información interesada sobre 
o que é preciso para trunfar, sobre o que de-
bemos ter e como debemos ser para que a so-
ciedade nos teña en conta. O canon de beleza 
que prima no programa (difícil que na televi-
sión se dea cabida a outra cousa) é do máis 
convencional e estereotipado: xuventude, del-
gadeza, longas pernas, coidada melena… quen 
non desexaría parecerse a elas? Non é casual 
que nos longuísimos intermedios abonde a pu-
blicidade de Corporación Dermoestética, todo 
tipo de cosméticos e outros produtos.”

Raquel Barreiro Paz, “Supermodelo 
2007”, Andaina 48, 01/06/2008

“Os textos de Caterina Albert convidan os 
seus lectores, como membros dunha cultura

determinada, a entender que significa ser 
unha muller, e anímaos a desafiar as formas 
culturais existentes. É na forza destas prota-
gonistas onde se atopa o valor principal dos 

relatos, xa que a beleza máis sedutora é a for-
za que as fai loitar, rebelarse, tomar, coa súa 
creadora, a palabra.” 

Francesca Bartrina, “Representacions de 
la bellesa femenina en la narrativa curta 
de Caterina Albert/Víctor Català”, http://
www.ub.edu/cdona/Bellesa/BARTRINA.pdf

3. Despois de ler os textos, realizar unha sín-
tese de cada un deles.

4. Propoñerlles que en grupos de catro ou 
cinco escollan unha desas sínteses e, despois 
de debater sobre ela brevemente, enuncien as 
conclusións máis importantes do debatido, a 
súa posición crítica ou favorábel con esas con-
clusións, e as medidas correctoras ou reafir-
madoras. 

5. Cada unha das persoas do grupo deberá 
indicar dúas personaxes que lle atraian e ex-
plicar os motivos.

6. Pór en común as conclusión de cada gru-
po.

7. En grupo deberán analizarse as contradi-
cións coas personaxes elixidas e as conclusións 
acadadas, procurando evidenciar até que pun-
to somos vítimas da imaxe, nomeadamente as 
mulleres.
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OBXECTIvOs:

Coñecer as condicións nas que •	
traballaban as mulleres de ciencia na 
historia recente galega.
Cavilar sobre o cambio acadado no rol •	
da muller na ciencia.
Analizar os avances que se precisan •	
para acadar unha situación de 
paridade.
Reflexionar	 sobre	 o	 papel	 da	 muller	•	
no futuro da ciencia.

A metodoloxía que	suxerimos	é	a	da	lectura	
e debate, partindo previamente dun remuíño 
de ideas para coñecer a información previa 
coa que contan as alumnas e alumnos.

ACTIvIDADEs:

Remuíño de ideas: ciencia/muller/1. 
historia/actualidade. Anotar no encerado 
as	achegas	que	vaian	xurdindo	entorno	a	
estes conceptos. 
Lectura dos documentos: biografía 2. 
de Olimpia Valencia (en http://www.
culturagalega.org/album/detal le.
php?id=4) e entrevista a Catalina 
Fernández de Ana.
Debate: a situación da muller na ciencia 3. 
do	século	XIX	e	XX/a	situación	da	muller	
na	 ciencia	 no	 século	 XXI.	 Comprobar	
se mudaron conceptos con respecto a 
primeira actividade.
Consulta de novas fontes que aporten 4. 

mulleres na ciencia
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máis datos sobre outras mulleres 
científicas	galegas.
Consulta e recompilación de datos 5. 
sobre as condicións histórico-políticas 
cando comezou o seu traballo Olimpia 
Valencia.

FOntes:

Olimpia Valencia:
http://www.culturagalega.org/album/
detalle.php?id=4
http://primeiroeso.blogspot.com/2009/03/
mulleresolimpia-valencia-lopez.html	 (IES	 Elviña-	
A Coruña)

Catalina Fernández de Ana

http://www.hifasdaterra.com/

Olimpia valencia
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Olimpia	Valencia	López,	filla	única	dunha	
familia	acomodada,	a	súa	vida	representa	
á	 vez	 un	 caso	 singular,	 mais	 tamén	
significativo,	da	incorporación	da	muller	
ao	 eido	 académico	 e	 profesional	 no	
primeiro	terzo	do	século	XX	en	España,	
avance dramaticamente interrompido 
pola sublevación militar de 1936.
... en 1919 ingresa na Facultade 
de Medicina da Universidade de 
santiago.
en 1925 converteuse na 
primeira muller galega en obter 
a licenciatura en Medicina. 
O	 seu	 expediente	 académico	
inclúe	 dezanovematrículas	 de	
honra	 e	premio	 extraordinario	de	
licenciatura.
A Olimpia Valencia teríalle gustado 
ficar	na	clínica	do	doutor	Gil	Casares,	
onde se trataban enfermidades do 
pneumotórax,	 mais	 neste	 caso	 por	
presións familiares (naquel tempo 
non	 se	 xulgaba	 oportuno	 que	 as	

mulleres tratasen medicamente os 
homes)	 e	 tamén	 por	 influencia	 dos	
catedráticos, que pensaban que tiña 

que dedicarse a cuestións relativas 
á maternidade, inclinouse

pola especialización en 
Xinecoloxía.	Aceptou	encabezar	
en	xuño	de	1931	un	chamamento	
de apoio aos candidatos 
galeguistas da provincia de 
Pontevedra	 e	 outro	 en	xuño	de	

1936 en prol do si no Plebiscito 
do	Estatuto	Galego,	ambos	os	dous	
documentos estaban asinados só 
por mulleres. en febreiro de 1937 
foi detida e pasou catro días no 
cuartel	 da	 Garda	 Civil	 acusada	 de	
pertencer	 ao	 Partido	 Galeguista	
(acusación que ela negará) e de ter 
trato	con	xente	de	esquerdas.…”

Carmen Pérez Pais, Olimpia Valencia. A 
primeira galega licenciada en Medicina pola 
USC (en http://www.culturagalega.org/album/
detalle.php?id=4) 
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Catalina fernández de Ana

Bióloga,	35	anos,	nai	de	dous	fillos.
Lidera	un	proxecto	especializado	no	mundo	dos	
fungos	desde	o	ano	1999.	Ao	longo	da	súa	vida	
viviu en varios países do mundo, para rematar 
en	Bora	 (Pontevedra)	e	por	en	marcha	HIFAS	DA	
TERRA.	O	seu	pai,	Francisco	Fernández	de	Ana	é	
un	prestixioso	científico,	que	desenvolveu	a	 súa	
carreira	 profesional	 no	 Centro	 de	 Investigacións	
de Lourizán, mais actualmente incorporouse 
ao	 proxecto	 da	 filla.	 Actualmente,	 Catalina	
Fernández	 compaxina	 o	 seu	 traballo	 de	 xerente	
de Hifas da terra, coa elaboración dunha tese de 
doutoramente	sobre	as	propiedades	terapéuticas	
dos fungos, e a atención ó seu ámbito familiar e 
persoal.
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Formas parte dun proxecto anovador 
en Galiza e probabelmente en Europa. En 
que consiste exactamente?

HIFAS	 DA	 TERRA	 comenzou	 a	 xestarse	 no	
transcurso	dunha	clase	de	microbioloxía	na	
facultade	 de	 Bioloxía	 de	 Santiago.	 A	 idea	
inicial foi poñer en valor o mundo dos fungos 
e o seu ecosistema, tanto desde o punto de 

vista clásico, a gastronomía e produción, 
como, máis adiante, en novos campos 
de investigación. nunha primeira etapa, 
traballamos sobre todo no agro, formando 
a futuros produtores e tentando provocar o 
interese	polos	fungos	de	xeito	sinxelo,	como	
a observación do seu crecemento en sacos 
fabricados por nós mesmos. Producimos 
tamén	plantas	micorrizadas	que	utilizamos	

en reforestación. Cunha mesma 
acción, conseguimos dous 
obxectivos:	repoboar	con	especies	
autóctonas	e	“sementar”	o	bosque	
de	 novos	 cogomelos.	 	 Tamén	
traballamos no mantemento 
dos soutos do país como o de 
Catasós, en Lalín, o souto máis 
antigo de europa; levamos  a 
cabo	 a	 reforestación	 da	 Illa	 de	
san simón e desde 2005 estamos 
investigando as propiedades 
terapéuticas	dos	fungos	con	moi	
bos resultados. se todo vai ben, 
será	un	éxito.	
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Aínda que sodes unha equipa pequena, 
seguramente que tedes obxectivos am-
biciosos para os traballos que estades a 
desenvolver. Cales son o máis represen-
tativos e que proxección agardades?

Como xa dixen, neste momento o proxecto 
de I+D máis ilusionante é o que temos dedi-
cado ás propiedades terapéuticas dos fungos. 
Estamos a traballar con hospitais de Barcelona, 
Italia, Portugal, Francia, 
Australia... O campo 
da oncoloxía está 

moi interesado nos nosos avances, xa que pa-
lían en grande medida os efectos secundarios 
das quimioterapias. Na  dermatoloxía e na po-
tenciación do sistema inmune os resultados 
son magníficos. Os atrancos máis importante 
cos que nos encontramos son os burocráticos. 
Por unha banda conseguimos da Administra-
ción os fondos precisos para levar adiante os 
nosos proxectos de I+D, mais cando presen-
tamos os resultados atopamos atrancos pola 

mesma Adminis-
tración para 



8 de marzo: ferramentas para a docencia

76

comercializalos. Estamos abrindo camiño, 
somos conscientes de que é nun sector 
anovador mais precisamos unha lexislación 
axeitada que non paralice o noso futuro. 

De 12 persoas que sodes neste 
momento, nove son mulleres. Te-
des	 reflexionado	 a	 achega	 que	
ten a condición de xénero á vosa 
empresa?

Practicamente todas as mulleres 
que traballan en Hifas da terra 
teñen	 alta	 cualificación.	 Somos	
unha empresa que precisa que 
as	 súas	 traballadoras	 acheguen	
coñecemento. Por suposto que a 
condición	de	xénero	é	 importante.	
Hai que ter en conta que os mellores 
currículos	son	de	mulleres,	e	aquí	é	
o que precisamos. Aínda que temos 
unha	boa	representación	do	xénero	
masculino, non sería o mesmo 
sen a achega das mulleres.

O número de mulleres repre-
sentativas no ámbito das cien-
cias é moi cativo, a pesar de que 
as universidades e os estudos 
superiores están ateigados de 
alumnas. Cales cres ti que son 
os atrancos que atopamos 
á hora de liderar proxectos 
científicos?

Probablemente a educación. É 
evidente	que	hoxe	a	formación	
é,	 cando	menos,	 igual	 que	 a	
dos homes, máis dependemos 
do que nos tiveran transmitido 
ao longo da nosa vida. O 
apoio das familias, parellas, 
é	 importante,	 pero	 primeiro	
temos	que	ter	autoconfianza.

As mulleres historicamen-
te,	 temos	moito	 de	 científi-

cas, máis desde o empí-
rico. Cando a actividade 
comeza a acadar prestixio 
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social, os primeiros postos pasan a ocupa-
los homes como acontece cos coiñeiros, 
expertos en cogomelos...Atopas cada vez 
máis mulleres dispostas a dar o salto?

Claro que hai máis mulleres, pero todo ten 
que ver con un problema cultural. As mulleres 
con boa preparación teñen que saír a loitar polo 

que cren e confiar na súa valía acom-
pañada dos coñecementos. Debemos 
sacar proveito da nosa condición de 
mulleres. Temos cualidades que como 
traballadoras dan valor engadido: res-
ponsabilidade, capacidade de traballo, 
formación...

Estamos atravesando o que os ex-
pertos adoitan en chamar “crise de 
coidados”, pola incorporación da 
muller a un mundo laboral mascu-
linizado, e pola pouca implicación 
coas responsabilidades familiares 
de, aínda, un bo número de homes. 
Cres	que	se	está	a	facer	o	suficien-
te para que os homes e as mulleres 
vivamos do mesmo xeito a conci-
liación traballo-familia?

Volvemos outa vez á educación. O problema 
non é só que a muller poida ser nai, senón 
que reside nela a maior parte dos coidados 
dos fillos ou fillas. Temos que acadar acordos 
cos pais para que se impliquen de igual xeito. 
Conseguirase na medida en que nós esteamos 
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ou non dispostas a transixir. A Seguridade So-
cial debería contemplar a muller traballadora 
embarazada como un plus social e laboral, e 
poñer en marcha medidas que premien dalgún 
xeito un posto de traballo ocupado por unha 
muller que decide ter un fillo. Conseguiríamos 

darlle volta á situación: 
as mulleres non vivirían 
con anguria o seu emba-
razo, as empresas non 
verían á muller en ida-
de reprodutiva como un 
potencial problema e a 
sociedade beneficiaríase 
do aumento da taxa de 
natalidade.

Qué medidas tedes 
propostas para facili-
tar a conciliación tra-
ballo-familia na vosa 
empresa?

Ao sermos poucos, so-
mos quen de flexibilizar 
horarios. Somos moi 

respectuosos co noso traballo e co traballo dos 
demais, de xeito que sen necesidade de con-
trois, facemos uso das horas que precisamos 
para atender as nosas tarefas familiares, que 
non teñen que ser exclusivamente o coidade 
de fillos ou fillas.
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“o libro dos Porcos” de anthony browne

sinopse:
O pai e os fillos fan a súa vida e déixanlle 

todos os traballos da casa á nai. E aínda así, 
quéixanse. Até que a nai, farta, decide mar-
char deixando unha pequena nota: “Son uns 
porcos”...

OBXECTIvOs:
 -Reflexionar sobre as actividades fami-

liares cotiás.
 -Visualizar na aula a distribución de ta-

refas da casa en diferentes unidades familia-
res.

 -Sensibilizar o alumnado sobre a impor-
tancia da realización das tarefas domésticas.

 -Concienciar o alumnado da responsa-
bilidade na casa de cada membro familiar.

 -Afondar sobre os conceptos de ledicia e 
tristura individuais.

ACTIvIDADEs para realizar nunha sesión:
1º ciclo de Primaria
Lectura comentada do conto poñendo énfa-

se nos aspectos relevantes e nos obxectivos a 
acadar.

2º Ciclo de primaria
Se xa coñecen o conto do ciclo anterior, pó-

dese presentar a sesión do seguinte xeito: lec-
tura da primeira parte do conto e individual-
mente cada neno e nena crea un final e logo 
faise a posta en común traballando os obxec-
tivos previstos.

3º Ciclo de primaria
Preséntanselle ao alumnado as fotos do con-

to e teñen que crear un vídeo Movie maker en 
grupos pequenos que logo presentarán ao res-
to da clase e ao alumado de ciclos anteriores.

«Bule co almorzo, muller»,
«Bule co almorzo, mamá»,
dicíanlle o seu home e os seus fillos.
Ata que a señora Porcón
se fartou e marchou. 
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