
 

 

25 N 

Día Contra a Violencia de Xénero 

  

  

Co motivo da celebración do 25 N, este 

venres teremos no colexio unha xornada de 

reflexión contra a Violencia de Xénero, dentro dos 

actos program ados polo Departamento de 

Humanidades, xunto con outras actividades 

realizadas en titoría.   

Haberá un acto colectivo, no que participará 

toda a comunidade educativa: alumnado, 

profesorado, persoal non docente, e ao que tamén 

estarán invitados os pais e nais, para concienciar ao 

noso alumnado e a toda a comunidade sobre este 

grave problema social.  

Comezaremos cunha canción de Manuel 

Carrasco “Que nadie”, e ao longo do acto soarán 

outras cancións como: “Lo que Ana no ve” de 

Revólver, “Salir corriendo” de Amaral, etc... 

No patio central do colexio , se o tempo o 

permite, e no pavillón senón é así, terá lugar unha “ concentración” na que todos xuntos e a 

través dos lazos de cores que preparamos nas aulas cos nosos alumnos, lazos nos que 

escribimos o noso sentimento de repulsa fronte a esta lacra da sociedade e tamén nos que 

expresamos os valores e actitudes que hai que reforzar para frear esta crúa realidade, 

realizaremos unha “Cadea de Cores”, que consistirá en unir todos os lazos. Con esta acción o 

que queremos recalcar é a necesidade de traballar todos a unha, sen perda de tempo, para 

rematar coa sen razón da violencia contra as mulleres. 

Un representante de cada aula, dende infantil ata secundaria elaborará no chan un puzzle 

feito por todos, esixindo o fin desta situación. 

 

Finalmente lerase un manifesto contra a Violencia de Xénero, elaborado polos alumnos 

de 4º de ESO, e gardaremos un minuto de silencio por todas as mulleres maltratadas, polas que 

morreron nas mans das súas parellas e por aquelas que se nón poñemos remedio seguirán 

caendo. 
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