
Preinscripcións: igualdade@fapaourense.es
Información: www.fapaourense.es

Todas as sesións serán retransmitidas en streaming na semana seguinte
a través do Canal FAPA IGUALDADE de Youtube e da páxina de facebook de FAPA OURENSE

Vídeo Xogos
e Identidade
de Xénero
Luz Castro

A Igualdade
de Xénero
na Rede
Gracia Vinagre

do 22 de maio ao 27 de novembro de 2021

Obradoiros e Charlas
por vídeo-conferencia

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Secretaría Xeral da Igualdade



A Igualdade
de Xénero
na Rede

DATAS TEMÁTICA
22 de maio Ferramentas tecnolóxicas e control parental. O mundo dixital das nosas crianzas
29 de maio Medo ás tecnoloxías. Estratexias para descubrir a modo o mundo online
05 de xuño ¿Por qué as tecnoloxías son tan atractivas para os /as nosos/as fillos/as? ¿Qué lles aporta?
12 de xuño ¿Cómo relacionarse dun xeito seguro a través das tecnoloxías. O valor da privacidade. A importancia dos límites
19 de xuño Sociabilizar online e os efectos sobre a autoestima. Novas habilidades sociais.
26 de xuño As mentiras no mundo online. Cómo educar no bo uso das redes sociais
03 de xullo Do abuso ata a adicción ás tecnologías. ¿Cando nos temos que preocupar?
10 de xullo Ciberacoso e violencia de xénero a través nas novas tecnoloxías. Prevención e actuación
17 de xullo Educar en igualdade a través das tecnoloxías.
11 de setembro O bo uso das tecnoloxías, na familia . Hábitos
18 de setembro Ferramentas tecnolóxicas e control parental. O mundo dixital dos nosos /as fill os/as
25 de setembro Medo ás tecnoloxías. Estratexias para descubrir a modo o mundo online
02 de outubro ¿Por qué as tecnoloxías son tan atractivas para os /as nosos/as fillos/as? ¿Qué lles aporta?
09 de outubro ¿Cómo relacionarse dun xeito seguro a través das tecnoloxías. O valor da privacidade. A importancia dos límites
16 de outubro Sociabilizar online e os efectos sobre a autoestima. Novas habilidades sociais.
23 de outubro As mentiras no mundo online. Cómo educar no bo uso das redes sociais
30 de outubro Do abuso ata a adicción ás tecnologías. ¿Cando nos temos que preocupar?
06 de novembro Ciberacoso e violencia de xénero a través nas novas tecnoloxías. Prevención e actuación
20 de novembro Educar en igualdade a través das tecnoloxías.
27 de novembro O bo uso das tecnoloxías, na familia . Hábitos

Gracia Vinagre
Psicóloga en Mención Clínica
Formadora na Universidade de Valencia e
na Universidade Politécnica de Valencia así
como na Federación de AMPAs de Castellón
e Valladolid.

COMO PARTICIPAR
As familias deben realizar unha pre-inscripción indicando
a temática e o día que lles interesa. As actividades estarán
abertas a familias de centros educativos da provincia de
Ourense, con ANPA federada a FAPA Ourense As Burgas.

NÚMERO DE PRAZAS POR SESIÓN
30 participantes

INSCRICIÓNS
igualdade@fapaourense.es

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Secretaría Xeral da Igualdade



VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
Secretaría Xeral da Igualdade

Videoxogos
e Identidade
de Xénero

DATAS TEMÁTICA
GRUPO A
22 de maio Teórico-práctica: As personaxes nos videoxogos. Análise con perspectiva de xénero.
29 de maio Prácticas: Deseño de avatares e personaxes dende a perspectiva da Igualdade en xeral e de xénero en particular
05 de xuño Prácticas: Deseño de avatares e personaxes dende a perspectiva da Igualdade en xeral e de xénero en particular
GRUPO B
12 de xuño Teórico-práctica: As personaxes nos videoxogos. Análise con perspectiva de xénero.
19 de xuño Prácticas: Deseño de avatares e personaxes dende a perspectiva da Igualdade en xeral e de xénero en particular
26 de xuño Prácticas: Deseño de avatares e personaxes dende a perspectiva da Igualdade en xeral e de xénero en particular

Luz Castro Pena
Doutora en informática
Docente nos graos de Comunicación audiovisual e Creación
dixital, animación e videoxogos e no mestrado de Deseño,
desenvolvemento e comercialización de videoxogos da UDC.
Deseñadora de videoxogos e divulgadora. Experta en xogos
educativos e aplicados (serious games).
https://www.linkedin.com/in/luzcastro/
https://gl.wikipedia.org/wiki/Luz_Castro
Twitter: @luz_castro

DIRIXIDO A
Dirixido a familias con nenas e nenos con
niveis de coñecemento informático básico.
Principalmente Secundaria ou 5º 6º de
Primaria

COMO PARTICIPAR
As actividades estarán abertas a familias de centros
educativos da provincia de Ourense, con ANPA federada a
FAPA Ourense As Burgas

HORARIOS
Sábados de 10:00 a 11:30 horas

NÚMERO DE PRAZAS
20 familias participantes por sesión
2 grupos
Total: 40

INSCRICIÓNS
igualdade@fapaourense.es


