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1|  PRESENTACIÓN DE ARELAS 

 

A asociación de familias de menores  trans1,  ARELAS constituíuse en Galiza no mes de xullo 

de 2015, sendo unha organización de natureza asociativa e sen ánimo de lucro. Nos últimos 

anos, desde  ARELAS acompañáronse/orientáronse a máis de 300 familias galegas e menores  

trans non acompañadxs.  

Entre os fins da asociación están os seguintes: 

1.  A defensa dos dereitos e intereses dx2s menores  trans, en todos os ámbitos, educativo, sanitario, social, cultural, 

deportivo, administrativo e xudicial, así como a promoción das reformas legais que procedan en interese dxs menores 

transexuais. 

2.   A axuda, orientación e asesoramento ás familias de menores  trans (ata 20 anos) que o demanden, e a aquelxs 

menores que non teñen o apoio da familia. 

3.  A  sensibilización e visibilización da realidade dxs menores trans e as súas familias, así como a difusión dos seus 

dereitos e reivindicacións nos diferentes ámbitos e sectores relevantes para xs menores transexuais, como o educativo, o 

sanitario, o social, cultural e deportivo,…e nos medios de comunicación, promovendo en todos eles a  despatoloxización e 

naturalización da  transexualidade como unha forma máis da diversidade. 

4.  A formación e sensibilización de profesionais chamados a intervir  en relación cxs menores trans, así como a 

colaboración e participación na realización de estudos e investigacións de interese para ó colectivo. 

5.  A realización de actividades de lecer e tempo libre dirixidas a menores  trans que establezan contornas seguras e 

positivas nos que crear redes de apoio, acompañamento e amizade entre iguais. 

Nestes 4 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 Galiza. 

 Dende  ARELAS temos acompañado, asesorado e orientado a, aproximadamente a 300 familias e menores trans sobre 

cuestións relacionadas co tránsito social, activación do protocolo educativo, acoso escolar, aceso ao 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 Galiza (no R.Civil de Lugo). 

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

                                                             
1 Concepto que engloba a calquera persoa que non se identifica co sexo/xénero asignado ao nacer. 
2 Empregamos a x como forma de integrar as diferentes identidades. 
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 Fomos xs impulsoras e redactoras 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. 

http://igualdade.xunta.gal/es/actualidad/la-xunta-presenta-el-protocolo-educativo-para-garantizar-la-igualdad-no-

discriminacion-y 

 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 ao 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 ou aliadas do colectivo como a 

Decana da Facultade de Ciencias da Educación da USC, Carmen Fernández Morante. Con esta  campaña temos 

percorrido nos últimos tres anos, 41 concellos de Pontevedra o que supón uns 60 centros educativos que estiveron 

presentes nas charlas de presentación da campaña. O pasado ano presentamos unha peza audiovisual da mostra, 

“Orgullo Trans”, que foi finalista nos premios Mestre Mateo a mellor serie- web. https://www.depo.gal/es/exposicion-

sorrisos-transformadores 

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

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

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

primaria, secundaria e Universidades. 

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

LGTBIfóbico ao profesorado a través dos Centros de Formación e Recursos (CFR) e Centros Autonómicos de 

Formación e Innovación (CAFI) 

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

Sexual desde a Educación. 

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

colaboramos en varios Orgullos LGTBIQA+ de Galicia (Lalín, Compostela, A Coruña, Lugo, Sarria, Barbadás, Ribadavia, 

…) 

 Co-organizamos con diferentes entidades sociais LGTBI da Galiza e concellos, xornadas, actividades, eventos e 

manifestacións en torno o recoñecemento dos dereitos das persoas LGTBI. 

 

2| OBXETIVOS ACADADOS CO CONVENIO 

Obxetivo Xeral 

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

trans de Galiza e as súas familias. 

 

http://igualdade.xunta.gal/es/actualidad/la-xunta-presenta-el-protocolo-educativo-para-garantizar-la-igualdad-no-discriminacion-y
http://igualdade.xunta.gal/es/actualidad/la-xunta-presenta-el-protocolo-educativo-para-garantizar-la-igualdad-no-discriminacion-y
https://www.depo.gal/es/exposicion-sorrisos-transformadores
https://www.depo.gal/es/exposicion-sorrisos-transformadores
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Obxectivos 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 infanto-xuvenil.. 

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

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

 

3| ALGUNHAS ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR ARELAS no 2019 

IV 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 Afrogalegas, Secretariado Xitano,  Soledad Arnau, Federico Armenteros da 

Fundación 26 de diciembre, Equipo DES, representantes da Rede educativa de Apoio LGTBI de Galiza, entre outrxs. Unhas 

xornadas que versaron sobre as violencias e discriminación interseccionais dentro da diversidade afectivo-sexual que teñen 

que ver ca raza, etnias, idade, diversidade funcional e diversidade intelectual. 

 DATA: 14,15 e 16 de novembro. 

LUGAR: Salón de actos – Facultade de Ciencias da Educación (Campus Vida). Santiago de Compostela  
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II 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. 

Este ano xs máis maiores tamén contaron cun obradoiro sobre sexualidade da man da Sexóloga Martina González Veiga.  

DATA: 20-22 de setembro. 

LUGAR: Panxón. Pontevedra 
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FORMACIÓN E CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DAS E A REALIDADE TRANS INFANTO-XUVENIL. 

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

- Charlas en centro educativos de toda a xeografía galega: 

- CEIP Rosalía de Castro de Lugo 

- CEIP Canicouva de Vigo. 

- CEIP López Ferreiro de Santiago de Compostela. 

- CPI Aurelio Marcelino Rei de 

Cuntis  

- IES Politécnico de Vigo 

- IES Carlos Casares de Vigo. 

- IES Ricardo Mella de Pontevedra   

- IES Torrente Ballester de 

Pontevedra. 

- IES Basanta de Villalba.  

- IES David Buján de Cambre. 

- IES Félix Muriel de Rianxo  

- IES de  Pontecaldelas 

- IES Illa de Tambo de Marín. 

- IES Concepción Arenal de Ferrol 

- IES Auga de Laxe. 

- IES Ricardo Mella de Vigo.  

- IES Castro Alobre de Vilagarcía.   

- IES Agra do Orzán 

- IES Monte da Vila de O Grove. 

- IES Nº 1 de Ribeira 

- … 
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PARTICIPACIÓN EN XORNADAS, CONGRESOS E MESAS REDONDAS  
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PREMIOS E RECOÑECEMENTOS 

PREMIO A ARELAS POLA VISIBILIDADE TRANS DA HISTÓRICA ENTIDADE ATA ANDALUCÍA  

   

FINALISTAS NOS PREMIOS DE AUDIOVISUAIS MESTRE MATEO CON “SORRISOS TRANSFORMADORES” 

RECOÑECEMENTO DE DISNEY AO TRABALLO DE ARELAS 


