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Neste obradoiro imos falar 
das… 

Mulleres galegas 

Recorda, para seguir este material necesitarás unha 
conexión a Internet.    



Pero antes... 

Fagamos un percorrido pola historia! 

Desde o inicio… Ata hoxe 



Décheste conta de que a maioría dos 
grandes persoeiros dos que fala a historia… 

…son homes? 



Newton, Galileo, 
Einstein… 

Científicos 
Cervantes, 

Unamuno, Lorca, 
Shakespeare... 

Escritores 
Nadal, Messi, Gasol… 

Deportistas 

…e moitos máis 



Pero, Que acontece… 

…coas mulleres? 

Nós tamén 
formamos parte da 

historia! 



As mulleres tamén contribuíron á historia, sendo 
científicas, escritoras, deportistas… 

…pero a sociedade 

tornounas invisíbeis. 



A sociedade na que 
vivimos deulles aos 
homes poder sobre 
as mulleres. 

POR ISO TAN SÓ SE LLES 

RECOÑECERON OS ÉXITOS A ELES 



Aínda estamos a tempo 

de reescribir a historia! 

Pero, Sabes a boa noticia? 

E recoñecer a todas as 
mulleres importantes que 

forman parte dela. 



Coñezamos algunhas delas que fixeron e 
fan historia en Galicia! 



Sabías que… 
…nos últimos anos as 
mulleres foron as que 
gobernaron Muros? 

Dámosche unha pista… foron 3, 
Recordas o nome dalgunha delas? 



Sabías qué… 
Dende fai uns anos en 
Muros hai un pulo da 
muller no deporte en 
distintas disciplinas: 

remo, fútbol... 

Coñeces algunha deportista de Muros? 
Cal? 



Sabías que… 

…o marisqueo é unha 

das nosas maiores 
fontes de ingreso 

Cada ano increméntase o número de mulleres neste 
sector ou en actividades relacionadas co mar. 



As mariscadoras recollen 
berberechos, ameixas… e 

tamén SEMENTAN, coidando da 
contorna e vixiando as praias 

para poder ter produción.  

UN DATO INTERESANTE SOBRE 

ESTA PROFESIÓN! 

Seguro que sabes moito máis e poderías nomear 
algunha mariscadora 



Sabías que… 
…dúas das escritoras máis 

importantes de España 
foron mulleres galegas? 

Rosalía Castro y Emilia Pardo Bazán 



En Muros, a muller tivo un papel clave e relevante ao tratarse dun municipio rural e 
costeiro, moitas mulleres estiveron obrigadas a ter moita carga. 
  
Tiñan que ocuparse da casa, dos fillos e das fillas, dos maiores, do campo e por 
suposto da educación dos nenos e das nenas 

…elas coidaban  …dos maiores 

…da casa …do campo 



Sabías que… hai moitas mulleres anónimas que son 

importantes na sociedade muradá? 



E na túa familia… 

Seguro que as mulleres fixeron 

unha morea de cousas interesantes… 

anímaste a 

investigalo? 



En definitiva, a historia escribímola… 

TODOS E TODAS 



Apetéceche ver se o sabes todo?   
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PREME NA IMAXE PARA ACCEDER AO CUESTIONARIO 

https://quizizz.com/join/quiz/5f3147c18cec1f001be2f7a0/start?studentShare=true



