TÍTULO DO PROXECTO

TIPOLOXÍA DE
ACTIVIDADES E
PROGRAMAS á que responde
este proxecto, contempladas
nas medidas do pacto de
estado contra a violencia de
xénero do eixe 1:

A ANATOMÍA AFECTIVOSEXUAL DO CORPO MIÚDO
(a) Escolas de pais e nais e/ou formación para as familias
en temas de igualdade, de
educación afectivo-sexual (aspectos fisiolóxicos e
afectivo-emocionais) e sobre violencia
de xénero.
(c) Realización de accións de formación, sensibilización e
difusión, contra a cousificación
do corpo das mulleres e contra a hipersexualización
das nenas.

OBXECTIVO XERAL
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES

MATERIAIS SAÍNTES DO
PROXECTO

Rastrexar a desigualdade de xénero a través do corpo
miúdo e da súa emocionalidade.
(1) Visualizar a diversidade dos corpos.
(2) Coñecer o léxico que nomea cada una das partes do
corpo.
(3) Facer consciente a emoción que xera cada unha das
partes do corpo.
(4) Descubrir as funcións biolóxicas, sociais e emocionais
de cada parte do corpo.
(5) Visibilizar as desigualdades de xénero no corpo.
(6) Xerar solucións para a eliminación da desigualdade de
xénero no corpo.
(1) Crear mapas corporais das crianzas.
(2) Crear un xogo de cartas co léxico do corpo asociado ás
partes do corpo.
(3) Crear un mapa de dor/disgusto en relación ao corpo
das crianzas a través das emocións.
(4) Crear un mapa de pracer/gusto en relación ao corpo
das crianzas a través das emocións.
(5) Coñecer as necesidades de cada parte do noso corpo.
(6) Deconstruir a desigualdade que se atopen nos corpos.
(7) Atlas de Anatomía Afectivo-sexual de corpos miúdos
(8) APP uso libre para o uso do Atlas
(9) Xogo de cartas complementario ao atlas

METODOLOXÍA

A docencia será interactiva, basada na
experimentación e aprendizaxe significativa.
Combinarase presencial/online.
Todo o material creado será en galego,
interseccional e con perspectiva de xénero.
Estará basado no uso da expresión artística,
as novas tecnoloxías, a antropoloxía e os
libros como fonte básica de coñecemento.
O proxecto contará cun espazo de difusión
web.

EQUIPO

(1) Hadriana Ordóñez, é a Fundadora e creadora da
Escola Galega de Educación Sexual, ‘#de_meu”. Ela é
Psicóloga e Sexóloga. E será quen dirixa e coordine o
proxecto.
Contará na súa equipa con:

ENTIDADES ONG
COLABORADORAS do
PROXECTO

CONTACTO

(2) Psicóloga psicoperinatal experta en emocionalidade.
(3) Traballadora Social experta en xénero.
(4) Filóloga Galega. Traductora.
(5) Deseñadora Gráfica.
(6) Escritora infantil experta en xénero.
(7) Antropóloga.
(8) Ilustradoras.
(9) Informático.
(1) Asociación Arelas
(2) A mensa pola normalización Lingüística
(3) Sociedade Galega de Sexoloxía
(4) ASEIA
(5) Asociación galega de Patrimonio
(6) Asociación Galega de CIMs
Hadriana Ordóñez: 678590991 / h.ordonez@cop.es

