
OBRADOIRO TEÓRICO-PRÁCTICO 

Xénero, poder 

e feminismo 

 

10 e 11 de novembro 
Santiago de Compostela 

Transformando as relacións 
e os coidados nos grupos 



punto de partida 

A construción de xénero crea unha estrutura xerárquica 

e excluínte na que se establecen a posesión e o uso do 

poder e se outorgan privilexios en base a un modelo 

cultural. Tomar consciencia dese proceso e dos seus 

mecanismos permite a análise crítica e a deconstrución 

dun sistema que provoca desigualdade en todos os ámbi-

tos das nosas vidas.  

Formamos parte dunha sociedade na que reproducimos 

xestos, actitudes e discursos que fortalecen estas estru-

turas. Moitas destas prácticas son habituais ata o punto 

de que nos resultan difíciles de detectar no día a día. No 

entanto, estes comportamentos teñen consecuencias na 

vida das persoas. Construír espazos despatriarcalizados 

pasa necesariamente por visibilizar e enfrontar individual 

e colectivamente estas formas de estar e de participar 

na sociedade.  



O obradoiro «Xénero, poder e feminismo: transforman-

do as relacións e os coidados nos grupos» articúlase co-

mo un convite, un espazo para reflexionar e tomar cons-

ciencia de como a construción diferencial de xénero in-

flúe no funcionamento dos grupos. Nesta primeira pro-

posta imos partir da idea do xénero como unha catego-

ría de opresión e, analizando de forma crítica as rela-

cións de poder que establece (rangos, roles, toma de 

decisións, distribución de tarefas etc.), achegarnos ao 

feminismo.  

 



obxectivos do obradoiro 

· Tomar consciencia da orde de xénero. 

· Observar como se solapan os sistemas de opresión. 

· Reflexionar sobre a experiencia subxectiva nos 

coidados, relacionándoa coa socialización de xénero. 

· Avanzar na xestión dos coidados nos grupos, baixo 

criterios de corresponsabilidade, xustiza e 

sustentabilidade. 

· Analizar como inflúe a desigualdade de xénero en 

cada un dos catro espazos dos grupos (asemblea, 

indagación, celebración e espazo emocional). 

· Adquirir ferramentas para levar unha perspectiva 

feminista aos grupos. 



contidos 

 

BLOQUE 1 

Xénero, poder e privilexios. 

Abordaxe teórico-práctica da construción de xénero, as relacións 

de poder e os privilexios. 

 

BLOQUE 2 

Os coidados nos grupos. 

Reflexión, re-definición e xestión. 

 

BLOQUE 3 

Unha ollada feminista ao traballo con grupos. 

O xénero nos catro espazos dos grupos e no labor da dinamiza-

ción. 



O obradoiro está deseñado por unha equipa 

interdisciplinar con traxectoria no feminismo e na 

dinamización e facilitación de grupos. 

dinamizadoras 

Mar Cendón 
Licenciada en Ciencias 
Políticas e Máster en 
Estudos de Xénero. 

Desde o ano 2008 traballa en 
exclusiva en proxectos vincula-

dos ao feminismo no ámbito da 

educación, a divulgación e a 
comunicación, o activismo e a 

creación. 
Reivindica a vulnerabilidade e as 

resistencias e traballa pola 
despatriarcalización dos espa-

zos e das relacións e a constru-
ción colectiva e autoxestionada 

de ferramentas de empodera-
mento. 

María Rosendo 
Filóloga, Educadora social e 
Máster de Xénero. 

Desde o ano 2009 dinamiza, 
desde a perspectiva feminista, 

múltiples espazos de autoestima, 
xénero e vínculos amorosos con 

mulleres adultas e con adoles-
centes en diferentes centros e 

espazos do país. 
Ten feito o primeiro e segundo 

nivel de Facilitación e Xestión de 
Grupos co Ceida - Ifface. Na 

actualidade é estudante de Tra-
ballo de Procesos no Instituto de 

Trabajo de Procesos de Barcelona. 
Acredita no feminismo como 

forma de estarmos e relacionár-
monos no mundo. 

Mari Fidalgo 
Psicóloga Social con forma-
ción en xestión e facilita-
ción de grupos. 

Desde o ano 2002 desenvolve 
actividades de sensibilización e 

formación sobre migracións, 

feminismo e dereitos sociais. Está 
a formarse en Biodanza na Escue-

la Hispánica de Madrid, confiante 
no potencial desta ferramenta 

para o cambio persoal e colecti-
vo. 

Defínese como activista na cons-
trución de vidas dignas, plenas e 

felices, desde a centralidade dos 
coidados e o bo trato como 

aposta política. 



metodoloxía 
O enfoque deste obradoiro é o da perspectiva feminista, 

entroncada cos principios da pedagoxía popular. Asume 

por tanto a necesidade de partir da experiencia concreta 

de cada persoa, contrastándoa con elementos teóricos 

que faciliten a toma de conciencia sobre as situacións de 

opresión e empoderen para a construción de subxectivi-

dades emancipatorias e para a transformación da realida-

de. 

Empregarase tamén a metodoloxía posibilitadora da Faci-

litación de Grupos, que axuda a crear as condicións para 

un desenvolvemento satisfactorio dos procesos persoais 

e grupais. 

Trátase dunha perspectiva que favorece tanto a consecu-

ción dos obxectivos e realización da visión dos grupos, 

como a creación dun clima relacional onde abunde a 
confianza e unha comunicación fluída, empática e hones-

ta. 

A metodoloxía deste obradoiro está baseada no traballo 

práctico que fomenta a participación activa a través de 

dinámicas específicas e actividades de reflexión e debate. 



para quen é este curso 

Este obradoiro diríxese a calquera persoa que, de forma 

persoal ou profesional, participe ou dinamice grupos e 

teña interese en reflexionar e incorporar o feminismo 

dunha forma transversal dentro dos mesmos. 



lugar, datas, horarios 

Santiago de Compostela. 

Sede do Ceesg. 

R/ Lisboa, 20, baixo  

 

 

 

10 e 11 de novembro de 2018. 

Sábado mañá e tarde. 

Domingo pola mañá. 

 

 

 

Duración do curso: 12 h. O obradoiro estrutúrase en 

tres sesións de 4 horas:  

Mañás (sábado e domingo): de 10:00 a 14:00 h. 

Tarde (só sábado): de 16:00 a 20:00 h. 

 

VER MAPA 

https://goo.gl/maps/YZohFWQ11642
https://goo.gl/maps/YZohFWQ11642


Procedemento 

1. Cubre o formulario que se atopa na web www.ceesg.org  

(ir ó formulario) 

2. Envía o xustificante de pago a servizos.colexiais@ceesg.org ou ó 

fax 981938274. Se es colexiada/o en desemprego, envía tamén 

copia da tarxeta de demandante de emprego. 

A inscrición non se considerará completada ata que non se realicen 

os dous pasos.  

Adxudicaranse as prazas por orde de inscrición. 

Cotas de inscrición 

 Educadoras/es sociais colexiadas/os, en activo: 70 € 

 Educadoras/es sociais colexiadas/os, en desemprego: 60 € 

 Estudantes Amigas/os do Ceesg: 60 € 

 Outras situacións: 95 € 

Nº conta: ES41 - 0081 - 0499 - 6100 - 0104 - 6708 (Banco Sabadell)   

 

PRAZO DE INSCRICIÓN ATA O 5 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

Ver as normas da formación organizada polo Ceesg 

inscricións 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzj-Z9qiOGoDfE7sqqNi_i24gUF5JKwr91H3IexAMUDYozUw/viewform?usp=sf_link
http://www.ceesg.org/formacion/formacion-ceesg/normativa


ceesg.gal 
ceesg@ceesg.org 

Tlf. 981 552 206 


