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Quen somos?
Outonía somos nós. Paula, Tania e Araceli, con nome e con
face e con moitas ideas para habitar o rural dende o
cooperativismo e tecendo comunidade.
Somos tres educadoras sociais con ampla formación e
experiencia en igualdade, educación emocional e
educación na natureza e ambiental.
Cremos firmemente nas potencialidades do xogo e na
aplicación dunha metodoloxía socioafectiva que parte da
propia vivencia para a aprendizaxe.
Facemos proxectos coma se leva facendo na montaña toda
a vida: cociñados a lume paseniño, con coidado e mimo, e
valorando o proceso, non só os resultados… Recorda que
dende o individual atopamos o colectivo!

Cales son os nosos
piares de actuación?
En todas as nosas actuacións hai cinco piares que sempre
están presentes:
Traballamos dende unha ética dos coidados.
Movémonos no estudo, coñecemento e transformación
constante cara pedagoxías alternativas.
As nosas propostas non terían sentido sen unha mirada
transversal en chave de igualdade, e sen unha aposta
fonda pola reivindicación das diversidades.
Partimos de metodoloxías participativas nas que fuxir
do rol de "expertas" e construír o saber conxuntamente.
Situámonos dende unha perspectiva de
sustentabilidade na que, tanto o medio coma a vida, se
sitúe no centro.

A igualdade: un
quefacer común
Temos plena convición de que o cambio social debe xirar
cara unha mirada feminista, transversal e
interseccional.
Transitamos coa nosa mochila pedagóxica cargada de
ferramentas para transformar as desigualdades e
estereotipos de xénero en igualdade e comprensión das
diversidades.
Dende Outonía, consideramos que esta premisa debe ser
un compromiso comunitario. Mudar a realidade dende a
diversidade das comúns, da veciñanza, dende o traballo
colectivo e o quefacer social no día a día.
Para iso, propoñemos diferentes obradoiros que axuden a
sementar igualdade nos distintos eidos sociais.

Propostas para infantil

Un mundo de familias

A miña aldea

O factor máis importante dentro dunha familia é o querer.
Os coidados e as redes propias. É de vital importancia
traballar a diversidade familiar dende a infancia, ofrecendo
referentes, exemplificando e construíndo unha realidade
social heteroxénea.

O espazo que habitamos forma parte da nosa identidade,
constrúe ese "quen somos", tanto de xeito individual coma
comunitario. Abordaremos o imaxinario colectivo de como debe
ser esa realidade e as persoas que a habitan.

"Un mundo de familias", axuda a entender de xeito sinxelo
que outras formas de relacionarse son posibles.

A quen imaxinamos vivindo na nosa comunidade? Que función
ten cada veciña? É alguén máis valiosa? Usaremos a imaxinación
para afondar nos estereotipos e roles asumidos dende a infancia.

Coeducación na natureza

Eu son

Na natureza non hai roles de xénero nin normas
establecidas polas persoas, senón que segue os seus
propios ciclos.

Na primeira infancia, comezan a evidenciarse os roles e
esterotipos sociais.. Por este motivo, abordar a identidade
propia, comprender o funcionamento dos grupos e de
como nos vinculamos resulta esencial.

"Coeducar na natureza" é unha proposta que leva ao
interior das aulas elementos naturais para xogar e
experimentar sen estereotipos.

"Eu son", pretende ser unha aposta polo traballo lúdico
arredor da identidade persoal o inicio do botrato cara nós
mesmas

Propostas para primaria

Orellas de bolboreta

O meu corpo fala

Esta proposta parte do traballo arredor da autoestima e do
autoconcepto. Materialízase a través da dinamización
empregando a lectura e os contos coma ferramenta de
empoderamento individual e colectivo.

Nesta ocasión o corpo e a vinculación positiva cara o mesmo,
toman unha posición central na palestra. Afianzaremos o
traballo cara o amor propio e o feito de bentratarnos dende a
infancia.

Abordaremos a creación e o traballo dende o simbólico
para afondar na realidade diaria das crianzas.

Autoestima, autoconcepto, relacións positivas, botrato... son
elementos indiscutibles que nos acompañaran nesta xornada.

Que é para min...?

Habitar o corpo

Que é para min a sexualidade? Que é para min o sexo? Que
é para min o amor? Que é para min querer "ben"?

O noso corpo non é só un conxunto de partes, máis ben é o
noso vehículo e fogar. Cada corpo é único e diverso,
comprender isto axudaranos a facer fronte aos estándares
de beleza que tamén imperan na infancia.

Este obradoiro pretende asentar a través do xogo e do
traballo experiencial unha vivencia positiva do noso corpo e
da nosa sexualidade, coma un elemento biopsicosocial.

A través da conciencia desta diversidade traballamos a
autoestima o autoconcepto e a imaxe propia.

Pintámolo patio!
Neste encontro prima o traballo coeducativo coa infancia. Partimos dunha idea sinxela de comprender como imaxinan o seu patio
soñado, que precisa, que botan en falla.... Para despois, materializalo dun xeito adaptado ao espazo escolar.
Componse de dúas sesións. Na primeira, abordaremos dun xeito participativo e dende unha posición de dignidade cara as
crianzas, a toma de decisións e a xeración dese imaxinario común do patio da escola. Dende unha intervención con perspectiva de
xénero que favoreza a aprendizaxe coeducativa.
Para rematar a experiencia, celebramos os resultados mediante a estratexia de "pintar o patio", nun sentido vinculado a potenciar
este, escoitando a voz daquelas que imaxinan neste espazo, adaptándoo a unha nova mirada en chave de igualdade. Esta última
intervención realízase con tódalas cativas participantes.

Esta actividade está pensada para desenvolverse en
dúas sesións de dúas horas (en diferentes días por
loxística)

Realizarase unha achega específica dos materiais
resultantes do proceso participativo á escola, tendo en
conta a viabilidade, uso e equidade dos mesmos.

Obradoiros para secundaria

Movendo os marcos do amor

Eu vou comigo

Cantas parcelas do amor caben nas nosas vidas? Canto
ocupa a parcela do amor romántico nelas? Que influencia
ten a idealización e xerarquización das relacións amorosas?
Cantos xeitos hai de experimentar o amor?

Abordaremos a necesidade de comprender o corpo como o
noso vehículo vital. Analizando os seus cambios, a nosa
relación co corpo, os xeitos de querernos e malquerernos...

Estas e outras cuestións serán abordadas neste obradoiro
desmontando os mitos do amor romántico.

Pretende ser unha aposta polo autocoñecemento, diálogo
interno e coas demais, dende a consolidación do amor
máis importante: o propio.

Ollo, curvas perigosas!

Debuxando o xénero

Que nos obriga a encaixar nos cánones de beleza sociais?
Por que é un conflito non coller nunha talla 36? Que é a
gordofobia?

Traballaremos arredor da diversidade corporal e de xénero
dende un prisma de respecto e en prol da defensa do
dereito das identidades.

Este encontro pretende abordar os mitos de beleza
patriarcais, observar o dereito ás corporalidades diversas,
poñéndolle nome aos modelos gordofóbicos e ao sistema
de odio cara a heteroxeneidade social.

Que é o xénero? Que é a sexuación? Como me sinto dentro
do meu corpo? Entendo o que é a miña identidade? E,
como erixo os meus límites e acordos á hora de bentratar
ás demais?

Carrapuchiña vermella
Que mitos sustentan a visión social sobre a menstruación?
Por que aínda se comprende coma un tabú? De onde
procede a crenza de que debe permanecer baixo o
ocultismo?

Un pracer coñecer (me)
Asentaremos o diálogo interno cara unha vivencia plena da
sexualidade, poñendo sobre a mesa temáticas coma a
identidade sexual, a afectividade, o pracer, as relacións
coas demais...

Abordaremos mediante o xogo, a lectura e a revisión de
materiais, o proceso da menstruación, as persoas
menstruantes, os medios de comunicación..

Pretende ser un espazo de aprendizaxe sobre a
sexualidade humana coma un piar fundamental.

Que (es)pantalla!

Febre: femininos e trap

As novas tecnoloxías e as redes sociais formasn xa unha
parte indispensable da vida, da construción das relacións
sociais, da aprendizaxe, etc. Por iso é preciso abordalas
dende unha perspectiva crítica, que analice tanto as súas
potencialidades coma aqueles aspectos que nos poden
chegar a perxudicar.

Abordaremos un dos xéneros musicais do momento. Que
hai detrás das letras de trap? Cantos roles e estereotipos se
manteñen ou superan?
Esta proposta aborda dende os feminismos os diferentes
mecanismos que facilitan a reprodución da cultura
machista. Así coma descubriremos novas referentes.

Sen tabús: viaxe á natureza da sexualidade humana
A sexualidade humana, dende unha visión integral, implica múltiples esferas vitais. Transitar arredor do autocoñecemento,
permítenos derrubar os estereotipos ancorados a este concepto, e vivir a nosa sexualidade dende unha perspectiva máis
completa e saudable.
Esta iniciativa, parte dunha práctica de achegarnos dende un novo prisma á corporalidade, as relacións humana e, en definitiva, á
sexualidade e respecto polas diversidades. Abrodaremos a identidade sexual, o xénero, a sexuación.... Os roles e estereotipos... O
pracer, o consentimento...
Todo dende a comprensión desta realidade coma un elemento biopsicosocial, quen nos acompaña incluso antes do noso
nacemento. Coma sempre, abordaremos a complexidade temática dende o xogo, o debate e a experimentación.

Esta actividade está pensada para desenvolverse
en tres sesións de dúas horas

Propostas para as Escolas de Familias

Anti-receitas do acompañamento
A educación non consiste en pócemas máxicas nin existe un libro para saber cales son as praxes educativas perfectas. A forma de
entender o mundo é moi distinta dende a visión das crianzas, por iso é preciso que como adultxs entendamos o que ocorre nas
súas realidades.
Este recetario ofrece información, recursos e alternativas que nos permiten transitar o camiño da crianza dun xeito máis
consciente e respectuoso.

Familias enredadas.
Abordaremos o uso das pantallas, a influencia das novas tecnoloxías, a socialización adaptada das nosas crianzas ás vida en liña,
así coma os perigos e beneficios da internet.
Neste encontro, pretendemos abordar unha postura de acompañamento cara as novas tecnoloxías de carácter non
culpabilizador, senón dende o traballo cara as boas prácticas e responsabilidades compartidas coma familia.

Unha maleta de recursos para a educación en igualdade.
esta proposta ven a ser unha forma de compartir coas familias e mestrado, os recursos que as profesionais que nos adicamos á
promoción da igualdade, empregamos para fomentar a reflexión nas crianzas. Nun mundo saturado dun constante fluxo de
información, ás veces é preciso por orde e, coma se dunha maleta de viaxe se tratara, escoller cales son os recursos que máis nos
poden apoiar nesta aventura que é a educación en e para a igualdade.

Arte, natureza e emocións: unha proposta para compartir en
familia.
Nesta actividade o que vos propomos é participar en familia. Cada día é unha oportunidade de experimentar coa natureza, máis
para nós que vivimos en entornos rurais. Ás veces as presas e os ritmos vitais non nos permiten parar e desvincúlanos do
verdadeiramente importante: que é desfrutar coas nosas pequenas e pequenos!
Dende Outonía apostamos por crear experiencias e oportunidades para (re)descubrir a natureza a través da metodoloxía do
aprendizaxe fluído.
"Arte, natureza e emocións" convídanos a vivir a natureza a través do xogo creando unha experiencia, que tanto para as crianzas
coma para as familias, será significativa porque é compartida.

Esta actividade está pensada para desenvolverse
ao longo dunha mañá da fin de semana.

O lugar para desenvolver esta actividade será
pactado coa entidade interesada.

Coñecémonos?
Estaremos encantadas de resolver as túas dúbidas e
inquedanzas!
Escríbenos a través de:

info@outoniacoop.gal
Ou chama a calquera destas liñas:

622 83 42 18
622 83 41 64
622 83 42 50
Visita a nosa web e coñece máis sobre este proxecto:

https://outoniacoop.gal/

