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Neste obradoiro imos… 

• Repasar os conceptos tratados 

• A corresponsabilidade 

• Xestión emocional 

Lembra, para seguir este material precisarás de conexión 
a Internet.    



Imos traballar a nosa memoria! 

Lembras de que 

falamos ata agora? 



Que eran os estereotipos de xénero? 

Dámosche unha 

pista… 

Dende que nacemos, 

dependendo de se somos 

nenos ou nenas… 



XA CASI O TES! 

…póñennos unhas etiquetas 

de como debemos ser, que nos 

gusta, que podemos facer… 

Lémbraste? 



Falamos das profesións, do deporte, dos xoguetes e 
das tarefas do fogar.  

E vimos que TODOS E 
TODAS SOMOS IGUAIS! 

Por iso, podemos traballar no 
que queiramos, facer o 

deporte que máis nos guste, 
elixir o xoguete que máis nos 
divirta e colaborar no fogar.  



Unha vez que traballamos a nosa memoria e recordamos o 
que tratamos ata agora, imos contarche unha historia onde 

ti es o/a PROTAGONISTA. 

ESTÁS 
PREPARADO/A? 

Adaptación da actividade da Fundación Mulleres (2014). Educar para la Corresponsabilidad en los Cuidados. 
Madrid. Recuperado de http://fundacionmujeres.es/img/Document/26410/documento.pdf 



Estamos nun grave perigo! Hai un monstro que 
está destruíndo o noso mundo. El é o terrible 

Patriarcudus! É un ser que se pode volver invisible 
e ademais é capaz de meterse na mente de todos 

e todas, facendo crer a todo o mundo que as 
mozas son inferiores aos mozos.  

 
 

Isto está rompendo amizades e facendo sentir moi 
mal ás mozas. Cada vez hai máis odio na xente e 

estanse destruíndo uns aos outros.  



María é unha superheroína e Anxo un superheroe e son os 

encargados de acabar co terrible Patriarcudus.  

Pero o monstro é demasiado forte, PRECISAN A TÚA AXUDA!    

Precisámoste! 
Pon o teu 

uniforme de 
superheroe e 

superheroína! 

Únete ao noso 
equipo e 

acabemos co 
monstro! 



Corre, preme sobre a seguinte ligazón e crea o teu 
propio superheroe ou a túa superheroína  

Dáte présa, hai que cazalo canto antes! 

https://superherotar.framiq.com/ 

https://superherotar.framiq.com/


Comeza a crear o teu 
superheroe ou a túa 

superheroína! 



 Escolle a cara, os ollos, 
as cellas e todas as 
características que 
queiras que teña. 



Cando xa o teñas só tes 
que gardalo e descargalo! 



Agora que xa tes o traxe de superheroe e superheroína 
preparado, decatácheste de que ten un par de manchas e non 

podes salvar ao mundo así! Temos que lavalo! 

Colle xabón para a 
roupa, pono sobre as 
manchas, frega ata 

que desaparezan, quita 
o xabón con auga, 
téndeo e nun intre 

estará seco! 



Pois xa está, poñemos o traxe e xa podemos marchar, 
pero… quen ladra e gruñe tanto? É Antón, o noso súper can. Non 

saíu en toda a mañá e precisa facer as súas necesidades. 

Temos que poñerlle a 
correa e coller a 

bolsiña para recoller 
as súas necesidades. 
Dámoslle un paseo e 

listo! 



Con tanta tarefa, estamos algo cansas e cansos, coma sen enerxía, 
e é que xa pasaron catro horas dende que almorzamos e as tripas 

empezan a ruxirnos. 

Sabes cociñar? Se 
non, pódeslle pedir 
axuda a papá e a 

mamá para que che 
boten unha man. Ata 

que aprendas a 
facelo ti só/soa. 



Listo! Deixamos claro que somos superheroes e superheroínas na 
rúa e na casa. 

E agora que xa deixamos 
todo organizado… A POR 

PATRIARCUDUS! 



PATRIARCUDUS non pode soportar que as nenas e os nenos 
fagamos as mesmas cousas, que sexamos iguais… Por iso, debemos unir todos e 

todas os nosos superpoderes para acabar con el. 

Pero Patriarcudus 
xa fixo moito dano 
e hai moitos nenos 

e nenas que se 
senten mal e 
rendéronse. 

Así que imos 
descubrir a 

nosa primeira 
misión: 



Primeiro, temos 

que saber como 

están e que 

emocións teñen 

para facelos sentir 
mellor.  Está chorando, 

séntese moi triste, 
non lle gusta ver 

como Patriarcudus 
non lle deixa xogar 

ao fútbol porque di 
que é un deporte 

tan só para nenos.   



Pouco a pouco 
imos 

entendendo por 

que se senten 
así. 

Teñen medo polo que 
Patriarcudus lle poida 

facer á súa familia. El é o 
maior das súas irmás e non 

quere tratalas mal.  



E ímolos calmando 
para que se sintan 

mellor. 

Dálle noxo Patriarcudus 
porque é moi feo e 

malo, só quere ver os 
nenos e as nenas 

separados/as.  



E ímolos 

animando para 
que non se rendan 

e se unan para 
destruir a 

Patriarcudus. 

Está sorprendida porque 
se decatou de que 

xuntos/as poden vencer 
a Patriarcudus. 



Agora que todos e 

todas se senten 

mellor, é o 

momento de 

ACABAR CON 

PATRIARCUDUS!! 



E colorín, colorado, a Patriarcudus 
derrotamos e a IGUALDADE 

logramos! 

Agora todos os nenos e  
todas as nenas do 

mundo a emoción que 

senten é LEDICIA 



Queres comprobar se o sabes 

todo?    

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER AO CUESTIONARIO 

https://es.surveymonkey.com/r/YL8KPFW



