
 

 

 

Igualdade e prevención da violencia de xénero de AMES 

Acércate a Igualdade celebra a súa X Edición en formato online e de balde. O obxectivo principal é 

crear distintas oportunidades de aprendizaxe e intercambio no que se poida analizar a igualdade e 

prevención da  Violencia de Xénero a través de diferentes actividades, cun fin claramente divulgativo 

e formativo, que promova novos referentes e inspire novas prácticas neste eido, contribuíndo ao 

empoderamento e mellora do desenvolvemento persoal! 

 

17 NOVEMBRO  
19:00H – 20:30H  
QUERERSE PARA QUERER: CONSTRUÍNDO RELACIÓNS SAÚDABLES. Coral Herrera. 
Neste taller traballarase a autoestima, o autocoñecemento, e o empoderamento persoal  e colectivo 
como bases para construír relacións saudables. Exporanse ferramentas para construír relacións 
igualitarias, sas, e libres de malos tratos e violencia. Falarase da soidade e da importancia das redes 
afectivas para evitar a dependencia emocional.  Trátase de aplicar a teoría feminista ás nosas vidas 
cotiás para vivir mellor, sufrir menos e gozar máis dos nosos afectos, a nosa sexualidade e as nosas 
relacións amorosas. 
 
Imparte: Coral Herrero, doutora en Humanidades e Comunicación pola Universidade Carlos III de 
Madrid, escritora e investigadora sobre feminismo e construción sociocultural do amor romántico. 

 

18 NOVEMBRO  
19:00H – 20:30H  
CARA ONDE VOU? CLAVES PARA MELLORAR A EMPLEABILIDADE. Laura Costoya. 
Neste obradoiro traballarase o desenvolvemento de competencias e a adquisición de recursos 
enfocados á procura de emprego ou ao proceso de emprendemento. Cunha perspectiva de xénero, 
fomentarase o manexo do desenvolvemento persoal para así maximizar a potencialidade de 
oportunidades, facendo fincapé na importancia do autocoñecemento como base para saber cara 
onde enfocar o futuro laboral. 
 
Imparte: Laura Costoya, traballadora social, coach e emprendedora. Formadora oficial en dúas 
edicións da Certificación Internacional en Coaching Estratéxico e creadora do Método S.T.E.L.A. para 
Emprendedoras. 

 



 

 
 
 
 
 

19 NOVEMBRO  
19:00H – 20:30H  
COEDUCACIÓN DENDE A INFANCIA. Aixa Permuy. 
Nesta xornada destinada a pais, nais e persoas educadoras, exporanse diferentes actividades e xogos 
a través dos cales se pretende traballar a construción e deconstrucción de estereotipos tendo en 
conta as novas masculinidades e fomentando así a participación dos mais pequenos e pequenas nas 
actividades para a promoción da igualdade, xerando conciencia dende a infancia. 
 
Imparte: Aixa Permuy, Educadora social, pedagoga e investigadora do Seminario Permanente de 
Emocionalidade, Xéneros e Desenvolvemento Humano do Instituto de Ciencias da Educación da 
Universidade de Santiago de Compostela. 

 


