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Obradoiros 2022/23

Outonía S.Coop.Galega. Cartafol xeral

Índice
Que podes pedirnos?
............................................................................................................................. 1

Que vas atopar aquí?
............................................................................................................................. 2

Educación emocional, xénero e diversidades
............................................................................................................................. 3

Educación ambiental, dinamización e cultura da
sustentabilidade
............................................................................................................................. 7

Desenvolvemento comunitario e participación social
............................................................................................................................ 10

Rurais, patrimonio e identidade
............................................................................................................................ 12

Contacta
............................................................................................................................ 13

Outonía S.Coop.Galega. Cartafol xeral

Que podes pedirnos?
Investigación social e recuperación da memoria dende a
perspectiva de xénero.
Procesos participativos e diagnoses comunitarias
(cartografías sociais, Investigación Acción Participativa...).

Obradoiros relacionados coas nosas áreas.
Acompañamento experiencial na natureza.

Outonía S.Coop.Galega
Somos unha entidade sen ánimo de lucro, liderada e
composta por mulleres que apostan polos territorios
rurais. A nosa iniciativa medra para crear/acompañar
proxectos socioeducativos que falen de igualdade,
participación, identidade, coidados e sustentabilidade.
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Que vas atopar aquí?
Un resumo dos nosos principais obradoiros e propostas
para o período 2022/23.
Agrúpanse segundo as áreas de especialización e
intervención de Outonía. Para saber máis preme aquí.

Obradoiros, que son?
Espazos para aprender e imaxinar.
Experienciais e creativos.
Duración mínima: dúas horas
Grupos reducidos
Inclúen materiais
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Educación emocional, xéneros e diversidades
Propostas para infantil
Eu son
Un obradoiro no que falar do noso corpo, da nosa identidade e do botrato
persoal, colectivo e social.
Un mundo de familias
Coñecer as familias e a súa diversidade dende o xogo simbólico. Coñecer
outras realidades e valorar a propia.
Minimundos
Unha sesión onde traballar os estereotipos e roles de xénero, dende a
creación libre e o acompañamento respectuoso.

Propostas para primaria
Orellas de bolboreta
Incorporando os recursos literarios, falaremos do autoconcepto e da
autoestima, usando a creación artística para repensar o día a día das
crianzas.
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Que é para min?
Un obradoiro para responder ás cuestións tabús sobre a sexualidade.
Afondando nesta coma un elemento biopsicosocial.
Viveiros de botrato
Erotizamos o maltrato, aprender a deconstruílo, crear prácticas cara a
prevención das violencias e a cultura de paz, serán as premisas desta
proposta.
Habitar o corpo
Abordaremos o corpo coma un compañeiro vital. Comprendendo os
modelos de beleza e fomentando a autoestima na infancia.
Rachando roles
Os estereotipos e roles de xénero intégranse a idades moi temperás. A
través deste obradoiro, empregando o xogo para a aprendizaxe e
transformación, racharemos con eles e trataremos de integrar a igualdade
e diversidade como eixo principal para o desenvolvemento.

Propostas para adolescencia
Movendo os marcos do amor
Un encontro onde deconstruír os vellos mitos arredor do amor, así coma as
crenzas actuais que afectan á xuventude.
Debuxando o xénero
Debuxar/crear o xénero, corpo, roles e mandatos sociais, tomando
consciencia para crear alternativas para a igualdade.
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Carrapuchiña vermella
Abordaremos a menstruación e a importancia de coñecer o noso corpo.
Preguntándonos e cuestionando que imaxe temos deste proceso como
sociedade.
Febre: feminismos e trap
Un encontro onde analizar un dos xéneros musicais do momento. Que
conductas se reproducen? Pode ser feminista?
Ollo! Curvas perigosas
Abordaremos o corpo, o canon de beleza, así coma as violencias sociais
cara a diversidade. Que é a gordofobia? Que é un TCA? Por que xulgamos
outras corporalidades?
Sen tabús
Unha proposta ampla onde falar da identidade, orientación, corpo,
prácticas eróticas e de risco, así coma de consentimento, primeira vez e
botrato na sexualidade.
Construíndo botrato
Analizamos como podemos relacionarnos dende o botrato, coas demais e
tamén comigo mesma. Aprendendo dende o xogo.
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Que (es) pantalla!
Pantallas, redes sociais e plataformas. "Novas" tecnoloxías e novas
violencias. Como podemos abordar as redes dende unha perspectiva de
xénero?

Propostas para adultas
Apoderamento e autocoidado
Obradoiros para mulleres adultas onde traballar dende o benestar persoal
e cuestións vinculadas ás desigualdades e mandatos de xénero.
Experiencia vivencial non expositiva.
Ollar - NOS
Un encontro práctico onde mediante o uso da cámara do móbil,
poderemos coñecer as desigualdades de xénero, o corpo e explorar con
outros ollos o espazo que ocupamos.

No 2021
máis de 400 persoas participaron das
nosas propostas neste eido.
Na actualidade xa superamos esta cifra
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Educación ambiental, dinamización e cultura
da sustentabilidade
Propostas para infantil
DioLab
Empregando a técnica dos dioramas, afondamos na natureza, nas
problemáticas ambientais, así como na toma de conciencia sobre a crise
ecosocial e como afecta ao noso cotiá.
Arte e natureza
Mediante o xogo libre e a introdución de elementos naturais na aula,
xeraremos espazos de encontro e desfrute. Loitando contra o déficit de
natureza.

O fogar
entender que somos "parte de", incorporar
lóxicas que promovan o coidado do medio
natural e dxs que o conformamos.
Habitar o entorno dende a consciencia.
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Propostas para primaria
Instalacións naturais
Xeramos diferentes escenarios e estruturas onde xogar a imaxinar coa
natureza. Tomando contacto e tomando consciencia dos recursos ao noso
dispor.
Escaperoom ambiental
Retos, xogos, dinámicas e moito nerviosismo! Varias probas para "escapar"
da aula e ser quen de descubrir o ecomisterio.

Propostas para adolescencia
De onde ven o que consumimos?
Mediante o uso de diferentes recursos a través de paneis e técnicas de
debate grupal, afondamos na crise ecosocial dende as vertentes e
industrias máis contaminantes. Como respondemos á xustiza social?
Accións non violentas e intervención natural
Nun espazo natural próximo, dende a análise e o debate, crearemos
intervencións artísticas para loitar polo clima e polos dereitos do planeta.
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Propostas para adultas
Roteiros e acompañamento
Acompañamos e xeramos experiencias na natureza para grupos de
persoas adultas nas nosas áreas de referencia: Courel, Macizo Central e
Trevinca. Roteiros experienciais, non guiados.
Corpo, arte e natureza
Dende a vivencia e o xogo tomaremos contacto co botrato e coa identidade
e espazo persoal e grupal. Así como experimentaremos dende a arte as
posibilidades que nos ofrece a contorna.

A montaña
configura a nosa identidade, tanto no
individual coma no colectivo. As nosas
intervencións parten dende a toma de
consciencia do espazo que habitamos.
Sensibilizar dende a vivencia
Participación non intrusiva no entorno

Toma de conciencia do espazo natural
Situar ás emocións no centro
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Desenvolvemento comunitario e participación
cidadá
Propostas para centros educativos
Pintámolo patio
Unha proposta de diagnose participativa coas persoas que conforman o
centro educativo; que escoita e permite imaxinar e crear xs máis cativxs.
Para transformar o patio dende a coeducación e a resignificación de
espazos.
Transformámola aula!
Dende o debate e o traballo directo coas emocións e situacións de malestar
dentro do grupo. Abordaremos o conflito dende as metodoloxías artístico participativas. Intervención para adolescencia.
Asemblea DIY
Un proceso participativo para adolescencia que acompañe na creación de
movementos colectivos dende a base. E, dende unha perspectiva integral de
xénero e reflexión crítica.
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Desenvolvemento comunitario e participación
cidadá
Propostas para comunidade xeral
Investigación Acción Participativa
Acompañamos procesos de participación comunitaria endóxena, que
medren dende o grupo e dende as súas necesidades. Axustando a
intervención aos obxectivos da investigación e necesidades da entidade
e/ou grupo contratante.
Recuperación da memoria
Impulsamos procesos de investigación onde indagar, dende a perspectiva
de xénero, na riqueza inmaterial invisibilizada. Facendo especial fincapé
na memoria das mulleres e no estudo das violencias machistas.
Cartografías comunitarias
Dende a técnica da cartografía participativa, exploramos, sinalamos e
resignificamos os espazos comunitarios. Conectando saberes, ideas e
sentires, aportando novas formas de comprender a realidade inmediata.
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Rurais, patrimonio e identidade
Propostas para a comunidade xeral
A miña aldea
Quen vive na miña aldea? Como son as miñas veciñas? Existen roles ou
diferencias entre elas? O espazo que habitamos forma parte da nosa
identidade, constrúe ese "quen somos". Abordaremos o imaxinario
colectivo de como debe ser esa realidade e as persoas que a habitan. Unha
iniciativa para infancia e xuventude.
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Falamos?
Contacta para a consulta de orzamentos sen compromiso
Que idea/necesidade tes?
En Outonía non existen dúas intervencións iguais, adaptamos as
nosas propostas ás vosas necesidades.
Contacta dende calquera dos medios dispoñibles para comezar o
proceso creativo!
622 83 42 50 / 622 83 42 18 /
622 83 41 63
info@outoniacoop.gal

@outonia.coop

https://outoniacoop.gal/
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