
OBXECTIVO XERAL

A presenza equilibrada de mulleres 
e homes en todos os niveis da 
empresa e a eliminación da 
segregación vertical e/o horizontal.

OBXECTIVO ESPECÍFICO:

Análise das causas da 
infrarrepresentación feminina nas 
condicións de traballo.

A incorporación de medidas fronte 
á segregación laboral entre 
mulleres e homes: 

Medidas que se poden ter en conta 
para as persoas do sexo 
infrarrepresentado no grupo 
profesional ou debido a que se vaia 
a cubrir.

Medidas de acción positiva para que, 
en idénticas condicións de 
idoneidade, teñan preferencia as 
persoas do sexo infrarrepresentado 
para o acceso á xornada a tempo 
completo ou á contratación 
indefinida. 

Se quere obter o certificado de aproveitamento do taller, ademais de ter asistido á xornada, presencialmente ou por strea-
ming, deberá responder satisfactoriamente, polo menos o 70% das cuestións expostas no test de avaliación que estará a súa 

disposición no campus en liña. 

Desafíos e oportunidades para un 
Mercado de traballo sen
Estereotipos de xénero

aigualdadelaboral.gal

Martes 14 de febreiro | De 17.00h a 19:30 h

Espacio Muta
(Rúa de Joaquín Loriga, 9, 36203 - Vigo, Pontevedra)

Programa

Café de benvida17.00 

17.30

Mónica González Otero
Inspectora de Traballo e Seguridade Social

Causas de infrarrepresentación feminina 17.30 

18.00

María Ángeles García Pérez
Consultora especializada en materia de Igualdade Laboral

A incorporación de medidas fronte á segregación
laboral entre mulleres e homes 

18.00

18.30

Participan:

Mesa redonda. Experiencias concretas de empresas 18.30

19.30

Xurxo Airas Cotobad.
Borgwarner Emissions Systems Spain S.L.

Xerente de RRHH

María Luisa Barros Rodríguez.
Valorizaciones Inmobiliarias Orense SL

Encargada de obra

Estrella Pereira Filgueiras.

Granitos Del Louro SA 

Encargada de Taller
Roberto Castro Fernandez.Director Comercial / Producción

Para a inscrición á xornada presencial acceda a:

https://forms.gle/U8VSYuLVGcnkUMrE6

Para seguir a sesión por streaming debe inscribirse no taller formativo 10 a través do campus 

en liña en materia de igualdade laboral: https://formacion-igualdadelaboral.xunta.gal

https://forms.gle/U8VSYuLVGcnkUMrE6
https://formacion-igualdadelaboral.xunta.gal

