PROXECTO BATA – ANO II
A construcción social da identidade sexual
1º Ciclo de ESO

2º Ciclo de ESO

Libro: “Billy y el vestido rosa” de Ann Fine,
lectura nas aulas e debate con recollida de
conclusións. Reflexión en Educación Física.

Material didáctico “Fíos violeta”, titorías e clases
de Etica.

Corto “El vestido nuevo” de Sergi Pérez.
Cuestionario

Posibilidade de visioanado de películas de
igualdade de xénero e identidade sexual, con
debate posterior.

Mesa redonda: dous alumnos por aula, neno e
nena, achegarán as conclusión da súa aula nunha
mesa redonda que será gravada en vídeo.

Debate con dous alumnos, rapaza e rapaz, por
aula que será gravado en vídeo e moderado polo
alumnado do Proxecto Bata.

Panel: EU TAMÉN ME TEÑO SENTIDO BILLY
CANDO…

Corto “El vestido nuevo” de Sergi Pérez .
Cuestionario.

Bacharelato

CONFERENCIAS

Proxección das películas e traballo na aula
sobre xénero e identidade: "XXY”, “Juego de
lágrimas”, “El último verano de la boyita”.
Debates gravados en vídeo.

Xoves 10 de Marzo, no IES Otero Pedrayo de
Ourense as 12.30h, o alumnado participante no Foro
Mundial da Educación exporá o Proxecto Bata.
Martes 15 de Marzo, no MARCO ás 19h. O alumnado
participante no foro de Educación fará unha exposición do
Proxecto Bata, a experiencia didáctica do pasado curso
2009-10.
Mércores do mes de Marzo aínda por determinar, a
profesora Carmen Cid Manzano, do IES Otero Pedrayo de
Ourense, impartirá unha conferencia ao alumnado de 1º de
Bacharelato sobre o seu traballo “Ciencia en femenino”,
blog elaborado xunto co seu alumnado.
Sábado 26 de Marzo conferencia a cargo de alumn@s
sobre o Proxecto Bata nas Xornadas de Educación da
ASPG (Santiago de Compostela).

Cancións e concerto de Antony and the
Johnsons.
Emma Casal Giráldez impartirá un
obradoiro sobre cuestións de xénero para o
alumnado de 1º e 2º de bacharelato, baseado
no cómic “Llueven Queers", de Coco Riot.
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+ info:
TIC-TEC: tecnoboveda.blogspot.com
WIKIBATA: bataporfora.wikispaces.com

