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ARELAS, Asociación de familias de menores Trans* de Galicia, naceu en xullo de 2015 cando varias familias de toda Galiza 

nos unimos para loitar polos dereitos e dar a coñecer a realidade dxs menores transexuais nunha Comunidade Autónoma 

onde esta realidade permanecía completamente invisibilizada. Desde a asociación, traballamos e promovemos a defensa 

dos dereitos das crianzas e adolescentes trans en todos os ámbitos da vida (educativo, sanitario, xurídico, cultural, 

deportivo e social, entre outros).  

Os fins da nosa asociación son:  

• Promover a despatoloxización da transexualidade en todos os ámbitos de atención a menores transexuais.  

• Ofrecer acompañamento, apoio e asesoramento ás familias de persoas trans (até os 20 anos de idade). 

• A visibilización, naturalización e difusión da realidade dxs menores trans e as súas familias.  

• Desenvolver actividades de información e formación (seminarios, charlas, publicacións, obradoiros, accións 

audiovisuais, encontros, etc…) versadas na transexualidade infantil e xuvenil.  

• Elaboración de protocolos informativos e procedimentais no eido educativo, sanitario, social e cultural, tanto a nivel 

autonómico coma local 

• Promover a lexislación necesaria para garantir os dereitos dxs menores transexuais e as súas familias, a través de 

actuacións concretas de incidencia política. 

Nestes 3 últimos anos, temos realizado accións que teñen acadado logros que melloran cada día as vivencias de moitas 

persoas trans e as súas familias, entre os que podemos destacar: 

 As familias de ARELAS somos pioneiras na visibilización nos medios de comunicación da realidade trans infanto-xuvenil 

de Galicia 

 Dende  ARELAS temos acompañado, asesorado e orientado a, aproximadamente, 157 familias e menores trans sobre 

cuestións relacionadas co tránsito social, activación do protocolo educativo, aceso a tratamentos médicos e solicitude de 

cambios rexistrais de nome e sexo, entre outras materias 

 Solicitamos e logramos o primeiro cambio de nome dunha menor transexual en Galicia. 

 Redactamos e logramos a primeira solicitude de cambio de sexo e nome dun menor transexual  en Galicia. 

 Fomos xs impulsorxs e redactorxs do Protocolo Educativo para garantir a Igualdade e non discriminación sobre 

Identidade de xénero  que finalmente en abril de 2016, aprobou a Consellería de Ecuación e Ordenación Universitaria. 

Un protocolo que garante os dereitos dxs menores trans galegxs en todos os centro educativos 

 En 2017 puxemos en marcha xunto coa Deputación de Pontevedra,  a primeira exposición fotográfica itinerante galega 

sobre transexualidade (“Sorrisos Transformadores”) dirixida preferentemente a centros educativos para achegar a 

realidade trans ó alumnado de concellos rurais da provincia de Pontevedra.  Unha exposición que recolle demandas e 

reivindicacións de persoas trans de renome como a activista Laura Bugalho. Con esta  campaña temos percorrido entre 

o ano 2017 e 2018, 38 concellos de Pontevedra o que supón uns 65 centros educativos que estiveron presentes nas 
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charlas de presentación da campaña. En breve presentarase un documental da exposición. 

https://www.depo.gal/es/exposicion-sorrisos-transformadores 

 Fomos impulsores e co-redactores da Lei Galega de Identidade de Xénero, apoiada polos tres grupos parlamentarios da 

oposición: En Marea, Partido dos Solialistas de Galicia - PSOE e Bloque Nacionalista Galego 

 A nosa entidade leva a cabo innumerables accións de sensibilidade e formación a alumnado en centros educativos de 

primaria, secundaria e Universidades. 

 Dende ARELAS realizamos accións formativas sobre diversidade sexual e a realidade trans infanto –xuvenil a 

profesorado a través dos Centros de Formación e Recursos (CEFORE) e Centros Autonómicos de Formación e 

Innovación (CAFI) 

 Co-organizamos xunto ca Facultade de Ciencias da Educación da USC as I, II e III Xornadas sobre Diversidade Sexual 

dende a Educación. 

 Celebramos os dous primeiros Orgullos Trans de Galicia na cidade de Compostela e co-organizamos e colaboramos en 

varios Orgullos LGTBIQA+ de Galicia (Lalín, Compostela, ACoruña, Lugo, Sarria, Barbadás, Ribadavia, …) 

 Co-organizamos con diferentes entidades socias LGTBI de Galiza e concellos, Orgullos LGTBI, actividades, eventos e 

manifestacións en torno o recoñecemento dos dereitos das persoas LGTBI. 

 

Obxetivo Xeral 

Promovida a promoción da igualdade de oportunidades, a visibilidade, sensibilización e a non discriminación do colectivo de 

menores trans de Galiza. 

Obxetivos Específicos 

 Realizado o acompañamento, atención, información e asesoramento a familias e menores trans de Galiza. 

 Promovidas campañas de información social que promovían conductas e actitudes de respecto e igualdade hacia a 

diversidade. 

 Fomentada a visibilización, sensibilización e naturalización da realidade trans. 

 Proporcionada información/formación específica sobre diversidade sexual a persoal das distintas administracións e 

sociedade en xeral (Concellos, Deputacións, Xunta de Galicia, profesorado, alumnado, psicólogxs,..) 

 

 

 

 

 

https://www.depo.gal/es/exposicion-sorrisos-transformadores
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III XORNADAS SOBRE DIVERSIDADE SEXUAL DENDE A EDUCACIÓN: UNHA OPORTUNIDADE PARA 

TRANSFORMAR A SOCIEDADE. 

ARELAS e ULTREIA LGTBI xunto ca Facultade das Ciencias da Educacion da USC, organizamos as III Xornadas sobre 

diversidade sexual dende a educación. Unhas xornadas na que profesionais, expertos en transexualidade e familias de 

menores trans reflexionamos sobre as vivencias, necesidades e retos dxs menores trans no ámbito educativo . 

Esta actividade que contou ca presencia de Kika Fumero, Carme Adán, Marina Sáenz, Chis Oliveiras entreutrxs, tivo unha 

gran afluencia de público, sobretodo estudantado. 

DATA: 15 de setembro. 

LUGAR: Salón de actos – Facultade de Ciencias da Educación (Campus Vida). Santiago de Compostela  
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ENCONTRO DE MENORES TRANS EN PANXÓN 

Para que algún dxs máis cativxs de ARELAS puidesen comezar este curso cargadxs de boas enerxías, celebrouse un 

encontro na Residencia de Tempo Libre de Panxón, para compartir, disfrutar e reforzar a súa unión e amizade. 

18 menores de ARELAS disfrutaron dun fin de semana cheo de obradoiros, dinámicas, xogos, deporte e festa temática da 

man dxs creadores de Transdiversa: Leo Mulio Alvarez, Ana Prieto e Pau Eloy-García https://www.transdiversa.org .  

DATA: 22 e 23 de setembro. 

LUGAR: Panxón. Pontevedra 

   

      

 

FORMACIÓN E CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE A REALIDADE TRANS INFANTO-XUVENIL. 

Algunhas das charlas-formación que levamos a cabo este ano foron: 

 Charla no IES David Buján de Cambre. O 29 de outubro acudimos a dar unha charla de sensibilización sobre a 

relaidade trans a todo o alumnado de BAC do IES David Buján de Cambre. 

  

https://www.facebook.com/Transdiversa/?__tn__=K-R&eid=ARDQQpB-AChZLFXKFavIpcE7phZF0VwojK_dWg9R2F7fmTXXiiiBFQoUuhxWvW8F-aRDP8Kk9Osf7Hhb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCfYF5lT6fLA2jMarcpFtu6UwxNQvvCz42Qbb_QqZUVrwdEVc2P7vnO9w6mOHTdp73FVANaLPLgZ9rjVfCxGYK1AqcWwX3JV9NQGHj0oUySQIINS4pX13PBrsFcJR1tmeu_RmDrDezPKm_xThg_HNXgqQRyHP5W4Cq9RyXJQkj65-DOmv03uggERf5t5u8hdTpYTZ1kGyu3Ne1K-sj-pwdJfQA
https://www.facebook.com/leo.m.alvarez.391?__tn__=K-R&eid=ARDRSXaPkLbwigWnVmQTqdQTnIOuxNx5nj-jogQdEQABqAf55Cgy9Mjw_DzZ5nWJg9YIUUy-opNkUE-O&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCfYF5lT6fLA2jMarcpFtu6UwxNQvvCz42Qbb_QqZUVrwdEVc2P7vnO9w6mOHTdp73FVANaLPLgZ9rjVfCxGYK1AqcWwX3JV9NQGHj0oUySQIINS4pX13PBrsFcJR1tmeu_RmDrDezPKm_xThg_HNXgqQRyHP5W4Cq9RyXJQkj65-DOmv03uggERf5t5u8hdTpYTZ1kGyu3Ne1K-sj-pwdJfQA
https://www.transdiversa.org/?fbclid=IwAR328K19_JLMziSa_l_LIesg2LtfgOLAJDJSrWUWaDxo5ah-UIUoc7V8N_0
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 II Simposio Internacional LGTBI de Cambados. O 27 de outubro celebrouse o II Simposio Internacional de 

Cambados onde dende ARELAS tivemos a oportunidade de achegar xs participantes a realidade trans infanto-xuvenil.  

https://cambados.es/es/cambados-celebra-el-ii-simposio-internacional-lgtbi-el-proximo-27-de-octubre/. 

 
 

 Charla nos “Espazos para reflexionar”. O 23 de outubro, celebráronse  de novo os Espazos para reflexionar  cunha 

sesión centrada no valor da diversidade sexual e de xénero no IES Milladoiro de Ames, baixo o título Sorrisos 

transformadores. Dereito a ser distintxs, a nova charla tentará reflexionar sobre a diversidade enfocada no ámbito 

sexual, superando o sistema binario e o marcado pola heteronorma. 

 

 Charla alumnado IES Basante Silva de Vilalba. O 19 de outubro, participamos nun coloquio LGTBI organizado 

pola Asociación Feminista Vilalba no IES Basanta Silva de Vilalba. Dende ARELAS achegamos a realidade trans 

infanto-xuvenil a todo o alumnado de 1º e 2º de BAC, 140 alumnxs en total. 

 

        
 

 “Sexualidade , Un achegamento é realidade Trans”. O 16 de outubro a partir das 17:00 hs estivemos na Facultade 

de Psicoloxía da USC dando unha charla sobre a realidade trans infanto-xuvenil, acompañadas pola compañeira 

Daniela Ferrández, presidenta de AMIZANDO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cambados.es/es/cambados-celebra-el-ii-simposio-internacional-lgtbi-el-proximo-27-de-octubre/
https://www.facebook.com/asoc.feministavilalba/?__tn__=K-R&eid=ARCG9o9IMwX6FCsW8KOW0ifvypEWLe5M-3LPCI1DyRZp0SnUxe0eWV325yk_9_QRqV4Uwi4QQltD_EIO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCkZzAZra3ipk9qArh0j6Paw-TMnXoGZmIF9rNlQFeLJDw4bGIZApVBZfLLxjFjj891ShhbXhxxWOzrt0uLBXyWSaC7QgfV_U4AL5g6q5a0vTmZPqdiTG8hM-rLqMmEvu32i3ipNjZVym_gErbBOOU2IDMhzs0PPSI4DroAb8kp1wo6ZbEh-6sAQfygNozLe16T8nLK8lsHP9lrvxrX8MKZc9I
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 Charla sobre Diversidade Sexual e de Xénero as Mulleres do Concello de Dodro. O sábado 29 septiembre 

estaremos no Hotel Las Sirenas de Viveiro no encontro de Mulleres do Concello de Dodro, falando, reflexionando e 

coñecendo máis sobre a diversidade sexual e de xénero e a realidade trans infanto-xuvenil. 

 

    
  

 Charlas nos IES públicos  do concello de Ribeira e no Centro Cultural Lustres Rivas.  convidadas por Amnistía 

Internacional de Galicia dentro das actividades que se organizan en torno a Expo "Amar non é un delito". 

   
 

 Charlas ó alumnado de primaria do CEIP Rosalía de Castro de Lugo. O 11 de xuño tivemos a oportunidade de 

achegar a realidade trans infanto-xuvenil ó profesorado e alumnado de 4°, 5° e 6° de primaria do CEIP Rosalía de 

Castro de Lugo. 

 Charla no IES Carlos Casares de Vigo. O 5 de xuño dende ARELAS impartimos unha charla no IES Carlos Casares 

de Vigo ó alumnado da ESO e BAC, un instituto que se está a sumar a moitos outros na celebración e visibilización da 

diversidade sexual, algo que como entidade e familias agradecemos enormemente. 

              
 

 Celebración da II Semana de Diversidade LGTBIQA+ do IES Politécnico de Vigo. Dentro da celebración da II 

Semana de Diversidade LGTBIQA+ do IES Politécnico de Vigo,  ARELAS  interveu ca charla "A Revolución Trans que 

loita por vidas + vivibles". Unha semana e un centro referente de boas prácticas e bon facer dende os centros 

educativos galegos na visibilidade, formación e empoderamento do alumnado LGTBIQA+. 
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 Charlas no IES Maruxa Mallo de Ordes. O día14 de maio ARELAS impartiu 3 charlas no IES Maruxa Mallo de Ordes 

onde tivemos a oportunidade de informar e sensibilizar a máis de 170 alumnxs da ESO e profesorado . 

 

      
 

 Charla no Auditorio de Gondomar. O 2 de maio acudimos a Gondomar ca campaña fotográfica itinerante “Sorrisos 

Transformadores”. Achegando a transexualidade o alumnado do IES Terra de Turonio e o IES Auga de Laxe. 

 

 
 

 Charla no CPI COva Terreña de Baiona. O 17 de abril acudimos ca campaña fotográfica itinerante “Sorrisos 

Transformadores” ó CPI Cova Terreña de Baiona, para achegar de novo a transexualidade infanto-xuvenil a través 

dunha charla e dunha mostra con 10 fotografías onde aparecen persoas trans con importante mensaxes. 

 
 

 Charla no IES Félix Muriel de Rianxo. O 11 de abril acudimos o IES Félix Muriel de Rianxo a dar unha charla sobre 

diversidade sexual e de xénero e a realidade trans infanto-xuvenil a todo o alumnado da ESO. 
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 Charla no CEIP Os Roxos de Santiago de Compostela. O 6 de abril acudimos o CEIP Os Roxos para achegarlle en 

dúas sesións a todo o  alumnado de primaria, en qué consiste a diversidade sexual e de xénero. Toda unha 

experiencia cun alumnado tan xoven que é capaz de entender perfectamente o necesario de coñecer e visibilizar todas 

as formas de amar e ser. 

    
 

 Charla no IES Valadares de Vigo. O 22 de marzo , ARELAS acudiu a dar unha charla sobre diversidade sexual e de 

xénero e a realidade trans infanto-xuvenil a todo o alumnado d 1º ESO do IES Valadares de Vigo. 

 
 

 Charla no IES Illa de Tambo de Marín. O 5 de marzo acudimos ca campaña fotográfica itinerante “Sorrisos 

Transformadores” ó IES Terra de Tambo de Marín, para achegar de novo a transexualidade infanto-xuvenil a través 

dunha charla e dunha mostra con 10 fotografías onde aparecen persoas trans con importante mensaxes. 
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 OUTRAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN QUE REALIZOU ARELAS A TRAVÉS DAS REDES 

      

  

  

 


