
A calidade 
da xestión 
pública 
municipal

Enfoques e estratexias
para a igualdade

Deseño e docencia:

Obxetivos: 
✔ Achegar ao coñecemento teórico e 

práctico das estratexias e enfoques da 
igualdade na xestión das políticas 
públicas.

✔ Aprender procesos de mellora da 
xestión local a través de protocolos de 
actuación técnica municipal para 
integrar a igualdade de xénero como 
factor de calidade.

Obxetivos específicos:
✔ Aproximar un maior coñecemento 

sobre o enfoque integrado de xénero e 
pautas para a súa aplicación nas 
políticas públicas.

✔ Facilitar o coñecemento de 
ferramentos aplicables para a análise 
de xénero ao persoal técnico 
municipal.

✔ Facilitar pautas para iniciar e 
desenvolver procesos de mellora da 
xestión pública, integrando o enfoque 
de xénero como factor de calidade. 

✔ Facilitar o coñecemento de 
experiencias de protocolos de 
actuación municipal para a 
transversalidade de xénero.

Equipo docente

Decembro 2017

Dirección e docencia:
Carmen Castro García. Doutora en 
Economía, especializada en políticas 
europeas de xénero. Experta do PNUD en 
Mainstreaming de xénero na 
Administración Pública. Autora de guías e 
publicacións sobre o enfoque integrado de 
xénero e políticas públicas para a 
igualdade. Última publicación: Políticas 
para la Igualdad (Ed. Catarata, 2017).

Outras docentes:
✔ Paula Rios Curbeira. Licenciada en 

Filoloxía Hispánica [Galego-Portugués] 
co CAP. Máster en Axente de Igualdade 
de Oportunidades. Formadora de 
formadoras en ecoloxía lingüística, 
contornas virtuais de aprendizaxe e 
comunicación inclusiva e non sexista.

✔ Monse Vilar Figueirido. Licenciada en 
Historia. DEA co programa doutorado 
Identitat, Subjetivitat y Génere. 
Formadora en Xénero e Igualdade.

✔ Anabel Santos Castro. Pedagoga 
feminista. Experta na aplicación do 
enfoque de dereitos humanos e a 
igualdade de xénero ao desenvolve-
mento. Facilitadora de procesos de 
empoderamento feminista.



O enfoque integrado de xénero: perspectiva 
tras dez anos da Lei de Igualdade e retos para 
transformar a realidade municipal

Carmen Castro, 11 dec 

Facilitar a análise do marco de actuación e a 
evolución do tratamento e politicas de 
igualdade impulsadas pola Lei de Igualdade.
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➢ Marcos lexislativos e evolución do principio 
de igualdade (Lei orgánica e Lei Galega)

➢ Dimensión da Igualdade e aplicación ás 
políticas públicas: estratexias e enfoques

➢ A perspectiva e o enfoque integrado de 
xénero nas políticas públicas

➢ Balance e novos retos para as políticas 
orientadas á igualdade de xénero

Procesos de mellora das políticas públicas
Carmen Castro, 12 dec

Aprender o uso de ferramentas nos procesos 
de mellora da xestión pública, tendo en conta  a 
integración do enfoque de xénero como factor 
de calidade.
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Igualdade e  calidade: garantías necesarias para 
o benestar. Elementos para o deseño dun 
sistema de calidade das políticas públicas 
baseado na igualdade na diversidade.
➢ Perfís profesionais; equipas de traballo, 

procesos e desenvolvemento de criterios 
para a mellora continua...

Ampliando as miradas: análise da realidade 
diferenciada; observatorios, diversidade e 
emancipación.
➔ Diagnóstico de xénero. Que é, cal é a sua 

utilidade e pautas para a sua elaboración
O Enfoque Integrado de Xénero ou 
Mainstreaming.
➔ Que é, en que consiste e cales son os 

elementos significativos para a súa 
aplicación e desenvolvemento

Comunicación inclusiva e non sexista: 
protocolos de actuación municipal

Paula Rios, 13 dec

Aproximar o coñecemento das experiencias de 
protocolos de actuación municipal para os 
procesos de comunicación inclusiva. 
Comprender o porque dunha linguaxe 
inclusiva.
Adquirir a práctica para evitar os trazos 
sexistas nos textos administrativos.
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➢ Comunicación inclusiva e non sexista
➢ A comunicación inclusiva no contexto da 

transversalidade de xénero e na definición 
do modelo de cidade: protocolos de 
actuación e ordenanzas muncipais.

➢ Experiencias desenvolvidas
➢ Aproximación ao deseño dun protocolo de 

actuación para orientar o uso da 
comunicación inclusiva e non sexista nas 
políticas do Concello de Compostela

Procesos facilitadores para o 
empoderamento das mulleres

Anabel Santos, 14 dec
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Facilitar a análise reflexiva e o deseño dunha 
metodoloxía adecuada para acompañar os 
procesos de empoderamento das mulleres ás 
que se dirixen os servizos específicos 
municipais (CIM) e/ou outros programas de 
atención preferente ás mulleres.

C
O
N
T
I
D
O
S

Marco de actuación para o empoderamento 
das mulleres
➢ Conceptualización do empoderamento 

como proceso emancipador e feminista 
➢ Pautas metodolóxicas e criterios para 

acompañar o desenvolvemento de 
procesos de empoderamento das mulleres 
desde os servizos e programas municipais

Plans municipais e cidadanía activa para a 
Igualdade

Monse Vilar, 15 dec

Identificar procesos de traballo para o deseño 
e avaliación das políticas municipais 
atendendo á igualdade de xénero.
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Pertinencia e Impacto de Xénero
➔ Que é a pertinencia do xénero e cando hai 

que tela en conta
➔ Os informes de impacto de xénero: que 

son, estructura do informe e pautas para a 
sua elaboración

Metodoloxías participativas e artellamento da 
atención ao interese xeral da igualdade desde 
a xestión pública municipal.
➔ Experiencias desde a Administración Local

 Orzamentos públicos con enfoque de 
xénero. Pautas para ordear o proceso.

Carmen Castro, 18 dec

Aproximar o deseño dunha metodoloxía 
adecuada para integrar o enfoque de xénero 
na orientación dos orzamentos públicos.
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O orzamento público con perspectiva de 
xénero (OPX) no contexto da Avaliación de 
Impacto das políticas locais.
Elementos para a análise e a súa elaboración.
➢ A perspectiva de xénero no planeamento 

do gasto público. Enfoques e procesos 
metodolóxicos

➢ Orientando a execución orzamentaria á 
equidade de xénero. Cláusulas na 
contratación pública

➢ Aproximación á ollada aos ingresos: a 
equidade de xénero na política de 
recadación municipal 

Experiencias de Orzamentos Públicos con 
Enfoque de Xénero (OPX).
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