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1. RESULTADOS DA INTERVENCIÓN NAS AULAS
1. 1. ANÁLISE DE RESULTADOS PREVIOS Á INTERVENCIÓN
A idade media do alumando participatne foi de 15,9 anos.

Porcentaxe de participación por IES
Sánchez Cantón

Xunqueira I

Xunqueira II

Non contestan

13%

3
21%
56%
10%

A participación do alumnado na avaliación foi dun 46,8%, tras haber insistido na importancia
da realización da mesma en numerosas ocasións ó longo do proceso de organización e de
intervención do programa.

Participación segundo sexo

Muller
47%

Home
53%

A participación foi proporcionada en canto rapazas e rapaces, sendo 6% máis elevada nos
rapaces.

Estado civil dxs proxenitorxs
Divorciadxs
13%
Solterxs
4%

Casadxs
83%

Unha vez máis o modelo de familias nas que convive o alumnado avaliado tén que ver con pais
e nais casadxs, estando no segundo lugar as familias divorciadas, e no que menos proceden de
parellas solteiras.
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Porcentaxe de participantes que
tiveron, teñen ou non tiveron parella
Agora sí
teño parella
13%

Non tiven
parella nunca
30%

Agora non
teño parella,
pero sí tiven
57%

Vemos como o número de alumnos e alumnas que xa tiveron unha relación de parella ou
teñen conforma unha maioría, cun 70%, pertecendo o 30% restante os e as que nunca tiveron
parella.
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Seguen existindo mitos que perpetúan as súas relacións de parella e condicionan a visión do
amor, así vemos como de maior a menor porcentaxe temos:



A idea de que teñen que contarse todo como parte necesaria de boa evolución da
parella
As relacións sexuais sempre deben ser plenas e felices







O home como coidador e protector da muller
A concepción de que decepcionar a parella sería algo horrible co que se perdería
validez persoal
A parella non pode cambiar
Ser o compañeiro/a ideal considerano algo moi importante
Homes e mulleres son diferentes en canto as necesidades que teñen nunha relación

% Respostas verdadeiras
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Nesta ocasión quixemos comprobar se existían diferenzas estatísticamente significativas entre
as rapazas e rapaces. A idea xeral é que son os homes os que teñen unha concepción máis
errónea do amor, valorada dende o romanticismo. Así vemos que os homes consideran en
maior medida que as mulleres que:






As relacións sexuais deben ser sempre plenas e felices
A outra persoa vai a proporcionarlle a felicidade que necesita
Teñen que estar totalmente volcados en lograr a felicidade da súa parella
Os intereses propios deben xirar ó redor da súa parella
Por último, pensan en maior medida que coa outra persoa serán tan felices que
poderían abandoar outros intereses ...
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Mitos do amor romántico por se teñen,
tiveron ou non tiveron parella
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Se non me presta atención é
porque xa non lle intereso nada

4,7

18,1

7,8

Cando facemos a comparación para determinar se ter ou non ter parella, facía velo amor de
forma máis acertada ou errónea, vemos que son as persoas que xa tiveron parella pero que
agora non a teñen, os/as que máis mitos teñen, destacando:



Decepcionar a outra persoa sería horrible, perdendo validez persoal
Se non me presta atención é porque xa non lle intereso nada
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Últimament
e, se
presenta
sen avisar
aos lugares
que
frecuentas
Series1
33,9

Repite…

Faiche…

Pónse…

Púsoche…

Déixache…

Decide…

40
20
0

Últimame…

% Respostas negativas

Comportamentos que aínda se recollen
como non violentos

Decide pola
Púsoche
Pónse
súa conta,
trampas
Déixache
celoso/a se
sen
para
plantada/o
consultarch
averiguar te chaman
sen
por
e nin
hasta que
explicación
pedirche
punto a/lle teléfono
opinión
queres
28,3
29,1
30,7
27,6

Faiche máis
de 10
chamadas
perdidas e
whatsaps ó
día
35,4

Repite
promesas
de cambio
para
conseguir
que volvas
con él/ela
32,3

Destacamos no análise, dentro da valoración da violencia psicolóxica, os comportamentos que
con máis frecuencia identifican as rapazas e rapaces, como non violentos.:







Faiche máis de 10 chamadas perdidas e whatsaps ó día
Preséntase últimamente sen avisar aos lugares que frecuentas
Repite promesas de cambio para conseguir que volvas con él/ela
Déixache plantada/o sen explicación
Decide pola súa conta, sen consultarche nin pedirche opinión
Ponse celoso/a se te chaman por teléfono
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Puntuacións medias dos comportamentos
valorados como máis violentos
Búrlase de ti e
che di cousas
que che fan
dano; 4,5

Ameazoute con
facerte algo se
non volves con
él/ela; 4,6

Ameazate con
deixarte cando
non fas o que
queres; 4,4

Non quere que
vexas ós teus
amigos/as; 4,5

Analizamos, así mesmo os comportamentos que teñen unha puntuación de maior gravedade
(entre 4,4 e 4,6 nunha escala de 1 a 5):





Ameazas con facerche algo se non volves con él/ela
Non quere que vexas os/as teus amigos/as
Búrlase de ti e che di cousas que che fan dano
Ameázate con deixarte cando non fas o que quere
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Puntuacións medias dos comportamentos
valorados como menos violentos
Faite máis de
10 chamadas e
whatsaps ó día;
3,3

Preséntase sen
avisar nos
lugares que
frecuentas; 3,19

Púsoche
trampas para
averiguar ata
que punto lle/a
queres; 3,28

Decide pola súa
conta sen
consultarche
nin pedirche
opinión; 3,21

E os comportamentos que son valorados cunha gravedade media (entre 3,2 e 3,3 nunha escala
de 1 a 5) son:





Preséntase sen avisar nos lugares que frecuentas
Púsoche trampas para averiguar ata que punto lle/a queres
Decide pola súa conta sen consultarche nin pedirche opinión
Faite máis de 10 chamadas ó día ou whatsapss
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%Respostas negativas

Violencia psicolóxica por sexo
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Díceche que cambies a túa
forma de vestir, peinarte ou
maquillarte
Revisa sen teu permiso
obxectos persoales

Muller

Home

5,5

15

4

11,8

Vemos que existen diferenzas estatísticamente significativas, cando facemos a comparación
entre o xénero masculino e feminino ten que ver con dúas cuestións básicas, nas que os
rapaces consideran con maior frecuencia como non violentos:



Díceche que cambies a túa forma de vestir, peinarte ou maquillarte
Revisa sen teu permiso obxectos persoales
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% de respostas verdadeiras

Violencia psicolóxica por se teñen, tiveron
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Tiven parella, pero non teño
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Finalmente destacar as diferenzas estatísticamente significativas que atopamos entre as
rapazas e rapaces que tiveron parella aínda que agora non teñen, as que teñen agora e os/as
que non tiveron nunca. Vemos como é o alumnado que tivo parella pero non a tén agora, o
que mellor identifica a violencia psicolóxica, estando en segundo lugar os e as que nunca
tiveron parella, e sendo as persoas que teñen parella agora as que peor identificación fan da
violencia psicolóxica nos seguintes casos:


Vixía as túas chamadas e os teus correos, mensaxes...



Díceche con quen debes saír e con quen non



Déixache plantada/o sen explicación



Repite promesas de cambio para conseguir que volvas con él/ela



Faiche máis de 10 chamadas perdidas e whatsaps o día
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1.2. ANÁLISE DE RESULTADOS POSTERIOR Á INTERVENCIÓN
A media de idade do alumnado participante foi de 16,8 anos.

Porcentaxe de participación por IES
Sánchez Cantón
1%

Xunqueira I
0%
Xunqueira II
10%

Non contestan
89%
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Tras moito insistir tanto ó profesorado como ó alumnado durante o proceso de organización e
intervención do programa, o índice de participación foi de 31 persoas das 271 participantes:




Sánchez Cantón: 1,1%: 3 persoas
A Xunqueira I: 0%
A Xunqueira II: 10%: 28 persoas

Participación segundo sexo
Homes

Mulleres

39%
61%

A baixa participación do alumnado non nos permite facer unha comparación entre os datos
iniciais e os posteriores a intervención, por non existir mostra suficente, non serían
representativos da realidade da intervención.
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1.3. CONCLUSIÓNS
Existiron problemas á hora de participar na avaliación tanto ó inicio do programa, como
especialmente o rematar o mesmo. Consideramos que unha das razóns pudo ser facelo no
último trimestre do ano. Ao rematar o curso, estaban con moitos exames e pendentes doutras
responsabilidades.
Así mesmo houbo dificultades no desenvolvemento da actividade, con varios cambios debido a
excursións que non estiveron comunicadas con suficiente antelación. Consideramos que a data
idónea para realizar a actividade en Secundaria, en próximos cursos, sería o segundo trimestre.
Por outra banda o profesorado de A Xunqueira II considerou que sería interesante poder
acortar a actividade un pouco. Teríamos que replantexar, debido a importancia do tema, a
posibilidade, pensando como alternativa reducir unha sesión.
Temos que ter en conta a importancia desta actividade para o crecemento do Consello da
Muller Nova, e por ende da implicación social da xente nova en materia de igualdade. Este ano
apuntáronse 10 persoas participantes do programa.
Destacar as seguintes cuestións relativas ós datos analizados:


Nesta idade unha gran maioría dos rapaces e rapazas teñen ou xa tiveron relacións de
parella



Os rapaces son os que teñen unha concepción máis errónea do amor, valorándoo
dende una visión romántica



Existen máis mitos no alumnado que xa tivo parella, pero neste momento non a ten



Ó redor dun 30% de rapaces e rapazas seguen sen identificar moitos comportamentos
de violencia psicolóxica



Non atopamos apenas diferenzas a hora de identificar a violencia psicolóxica entre
rapaces e rapazas, sendo so dous comportamentos os que os homes identifican peor
que as mulleres: que che diga que cambies a túa forma de vestir, peinarte, maquillarte
e que revise os teus obxectos persoales.



Os rapaces e rapazas que tiveron parella, pero que agora non a teñen identifican
mellor a violencia psicolóxica, sendo os que peor a identifican os que están inmersos
neste momento nunha relación de parella.
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2. ACTIVIDADE EXTERNA: ARTE URBANA COLABORATIVA
2.1. Primeira fase
O programa nAmorAndo consiste nuha serie de sesións de debate e reflexión coordinadas por
Ojeda, desenvolvidas ao longo de varios meses. O programa pretende ofrecer ás persoas
participantes, estudantes de Primaria e Secundaria dos centros educativos de Pontevedra, os
recursos necesarios para a identificación de relacións romántico-afectivas baseadas na
desigualdade e en comportamentos violentos. Para iso, durante as xornadas reflexiónase
sobre o mito do amor romántico e as relacións de parella, especialmente durante a
adolescencia. Os obxectivos concretos do programa son capacitar ao alumnado para analizar e
cambiar as súas propias crenzas erróneas con respecto ao amor e ás relacións de parella;
axudar ás alumnas a detectar aos rapaces que poden desenvolver comportamentos violentos
nunha relación; e concienciar aos alumnos sobre a importancia de saber identificar e valorar
un comportamento violento.
Como peche á edición 2016 do programa nAmorAndo, realízase unha actividade final
consistente na elaboración colectiva dun mural colaborativo, plantexado e realizado polo
alumnado participante no programa nAmorAndo. Preténdese, así, “traducir” en imaxes os
contidos traballados e asimilados polo alumnado durante os meses previos, valorando o grao
de aprehensión dos mesmos por parte das/os rapazas/es, e analizar a linguaxe visual
empregada por elas/es á hora de aportar a súa visión sobre a problemática traballada.

Imaxe 1. Desenvolvemento das sesións previas (Secundaria).
Con anterioridade a esta xornada de decoración mural, e unha vez rematadas as sesións de
reflexión coa psicóloga, realízanse catro xornadas de traballo específicas para aplicar o
aprendido durante as sesións con Jone Ojeda ao eido do muralismo. As xornadas de traballo
previas á intervención, realizadas co alumnado de secundaria, organízanse do seguinte xeito:
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Sesión 1: Focus Group. Presentación do proxecto e ligazón entre o programa traballado
previamente e a actividade de intervención mural.
Sesión 2: Debate sobre o simbolismo que encerran as imaxes e como determinadas
iconas contribúen a manter ou romper estereotipos e hábitos.
Sesión 3: Reflexións sobre a arte urbana e o seu potencial como ferramenta transmisora
de mensaxes.
Sesión 4: Xornada de traballo para identificar as propostas visuais a plasmar na
composición final.
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Imaxe 2. Proceso de bocetado (Secundaria).

Imaxe 3. Proceso de bocetado (Secundaria).

Co obxectivo de manter o contacto co proxecto dende o remate do curso académico
2015/2016, ata o comezo do curso 2016/2017, no que tiveron lugar as sesións teóricoprácticas (e posteriormente terá lugar a xornada de intervención mural), ábrese un grupo de
whatsapp no que se inclúe ao total do alumnado participante pertencente a Secundaria,
coordinado por Jone Ojeda e Til Diacrítico. Este grupo está pensado para que tanto as
coordinadoras como o alumnado compartan materiais, dúbidas e comentarios sobre arte
urbana, coa finalidade de ir creando un marco de cara ás sesións teórico prácticas. Así mesmo,
o grupo aprovéitase como vía de comunicación fluída para concretar distintos aspectos
organizativos das actividades, tales como as datas e horarios de xuntanza. Nesta etapa créase,
ademais, unha conta específica de Tumblr (https://www.tumblr.com/blog/namorart), na que
se van pendurando os materiais compartidos no grupo de whatsapp. Do mesmo xeito, creouse
unha conta paralela de Instagram (https://www.instagram.com/namorandoarte/) na que se
suben os traballos enviados polo alumnado, tanto aquelas imaxes atopadas pola rúa e
compartidas na conta de whatsapp, como aquelas pezas creadas ad hoc polo alumnado para
esta actividade. Deste xeito, obtense un taboleiro ou plataforma fixa na que se pode apreciar o
avance do traballo.
O obxecto desta primeira fase de avaliación non é outro que o desenvolvemento das sesión
previas de formación co alumnado, así como a súa implicación nas chamadas previas ao
desenvolvemento das mesmas.
1- Interacción no grupo de whatsapp creado para tal fin.
A creación do grupo de whatsapp viu motivada pola posibilidade de que o alumnado
desconectara do proxecto, tendo en conta que o período transcorrido entre o final das sesións
do nAmorAndo impartidas por Jone Ojeda e o comezo das sesións teórico-prácticas con Til
Diacrítico ascendía a varios meses. Neste sentido, o obxectivo do grupo era manter a cohesión
do alumnado, e ofrecer un vencello co proxecto durante as vacacións estivais. Se ben durante
as primeiras semanas a participación do alumnado non foi moi profusa, e mesmo foron varias
as persoas que se deron de baixa do grupo, ao longo do seguinte mes conseguiuse unha certa
continuidade na comunicación, e o alumnado comezou a compartir materiais, tanto
ilustracións propias como fotografías de murais e graffitis que foron atopando polas rúas.
Neste sentido, considérase que o obxectivo da creación do grupo, servir como fío conector
entre a primeira parte do programa e as actividades relacionadas coa arte urbana, foi acadado,
polo menos por unha parte do alumnado.
2- Asistencia ás sesións teórico-prácticas (éxito de convocatoria).
No tocante á asistencia as sesións preparatorias, o éxito acadado foi escaso. Á primeira
xornada, na que se desenvolveron as sesións 1 e 2 do programa formativo, contou con cinco
asistentes, mentres que na segunda xornada (sesións 3 e 4) só estiveron presentes tres
persoas. Así pois, a asistencia acadada considérase insuficiente, dado que só aquelas persoas
que tiñan un interese moi elevado nas actividades estiveron presentes. A escasa participación
pode ser debida á incapacidade do grupo coordinador para facer atractivas as sesións de
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traballo; á incompatibilidade de axendas (as sesións foron fixadas para os venres pola tarde,
coa idea de que o alumnado tería máis dispoñibilidade nese horario); ou á falta de interese do
alumnado nestas xornadas previas.
3- Participación do alumnado convocado durante o transcurso das sesións.
No tocante á participación do alumnado presente, como se comentou, ás persoas que asistiron
ás sesións estaban amplamente motivadas, polo que a súa predisposición foi moi positiva, e a
participación, moi satisfactoria. Nas enquisas cubertas ao final da última sesións, o alumnado
asistente declarou que esta actividade fora do seu interese porque servía para facer algo
distinto e desconectar da rutina do curso; que motivaba a investigación en novas formas e vías
de comunicación; que promove a libre expresión; e que fomenta a creatividade.
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Imaxe 4. Proceso de bocetado (Secundaria).

2.2. Segunda fase
O obxecto desta segunda fase de avaliación é, por unha banda, o análise da narración visual
(deseño) proposta polo alumnado de Secundaria para a decoración do muro colectivo,
realiazdo polo alumnado participante no exterior do centro escolar escollido para tal fin. Por
outra banda, avalíase a participación do centro, o alumnado e as familias nesta segunda fase
do proceso.
Así, os obxectivos da segunda fase de avaliación divídense en dous grupos:
a) Calibrar o grao de asimilación dos contidos tratados nas sesións do nAmorAndo por parte do
alumnado, analizando para iso a tradución visual que este fai dos devanditos contidos;
identificar os aspectos tratados durante as sesións que máis impacto teñen no grupo, aqueles
que son gráficamente representados; e valorar a adecuación da peza mural como canle de
comunicación de mensaxes alternativas dirixidas ao colectivo adolescente.
Tómase como campo de estudo un grupo de 22 alumnas/os (dezanove rapazas e tres rapazes)
de 4º da ESO dos centros educativos IES Xunqueira I, IES Xunqueira II e IES Sánchez Cantón, de
Pontevedra. A selección deste alumnado responde a criterios de participación, pois se trata do
total de alumnas/os que forman parte do grupo de Secundaria integrado no programa
nAmorAndo nesta edición 2016.
Neste sentido, considérase que a proposta visual realizada polo alumnado resulta moi axeitada
ao medio proposto, xa que recolle, dende una perspectiva optimista e de futuro, un bo
número de elementos icónicos e universalmente recoñecibles con connotacións liberadoras e
de empoderamento. Son exemplos claros o feito de facer que o mural estea protagonizado por
unha rapaza, núa, deitada e en contacto coa natureza (algo no que afonda o feito de que os
seus cabelos se fundan coas ondas no mar), lucindo naturalmente o pelo no seu corpo, con
xesto apracible, sen urxencias. Así, o conxunto da proposta chama á liberación, á ruptura cos
convencionalismos, prexuízos e normas sociais establecidas, e á visión do corpo da muller
como algo natural e fermoso que non precisa ser nin tapado, nin mutilado, nin modificado de
ningún xeito. Estas ideas son resaltadas coas palabras escollidas polos distintos grupos
participantes de Primaria, e posteriormente engadidas ao mural: valentía, igualdade e ledicia.

Imaxe 5. Proposta visual final.
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O feito de empregar estes elementos de gran carga expresiva e facilmente recoñecibles amosa
que as sesións de formación previas á fase de deseño foron ben aproveitadas polas persoas
que levaron a cabo o boceto. O formato proposto, os elementos empregados na composición
(sinxelos, directos e con gran carga simbólica) e a distribución dos mesmos para crear unha
única imaxe que funciona como un relato visual son grandes acertos á hora de compoñer unha
ilustración mural, destinada a un espazo amplo, e cuns obxectivos claros de transmisión dunha
mensaxe á cidadanía.
Considérase, por tanto, que neste caso a arte urbana funcionou como unha ferramenta capaz
de plasmar e promover un novo ideal no tocante ás relacións afectivas de natureza romántica
durante a adolescencia, no que primen valores como o respecto, a confianza e a
independencia, nun espazo aberto, público e libre, como é a rúa.
Sen embargo, é importante destacar que a participación do alumnado convocado no proceso
de deseño foi moi escasa. Das/os 22 alumnas/os que formaban o grupo participante, só 2
persoas asistiron á sesión dedicada á realización do boceto. Esas mesas persoas foron as que,
durante as semanas seguintes, se mantiveron máis activas no grupo de WhatsApp creado no
marco do programa, enviando propostas e preguntando ao resto de participantes pola súa
opinión. Se ben durante a xornada final de decoración mural asistiron más alumnas/os, que
contribuíron in situ, completando coas súas achegas a composición, en liñas xerais a
participación do alumnado de Secundaria considérase insuficiente (se ben, no caso do
pequeno grupo participante, a súa implicación e dedicación foi total).

Imaxe 6. Vista do mural final.
b) Valorar a participación do alumnado de Primaria e Secundaria na actividade final de
decoración mural, tendo en conta tanto a asistencia (número de persoas participantes) como a
dedicación, o interesa amosado na actividade e as impresións transmitidas por alumnado e
familias.
Para a fase de decoración, levada a cabo o sábado 5 de novembro, dividiuse ao alumnado
inscrito (21 persoas de Secundaria e 29 de Primaria) en distintas quendas. O alumnado de
Primaria foi dividido en tres quendas, dúas de mañá (de 9:30 a 11:30h. e de 11:30 a 13:30h.) e
unha de tarde (de 16:00 a 18:00h.). O de Secundaria, menos numeroso, foi dividido en catro
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quedas, dúas de mañá (de 9:30 a 11:30h. e de 11:30 a 13:30h.) e dúas de tarde (de 16:00 a
18:00h. e de 18:00 a 20:00h.). Así, estaba previsto que na primeira quenda acudisen 17
alumnas/os (6 de Secundaria e 11 de Primaria), 14 á segunda (5 de Secundaria e 9 de
Primaria), 14 a terceira (5 de Secundaria e 9 de Primaria) e 5 a cuarta (todas/os de secundaria),
contando, por tanto, cun total de 50 alumnas/os.

Imaxe 7. Desenvolvemento da actividade (Primaria).

En liñas xerais, pódese dicir que a asistencia e dedicación do alumnado de Primaria cumpriu
coas expectativas. Asistiron case o total das/os alumnas/os esperadas/os, e durante os tempos
asignados, cumpriron en todo momento coas indicacións facilitadas polas persoas encargadas
da coordinación das distintas partes de actividade. No caso de Secundaria, a dinámica do
grupo foi similar ao acontecido durante as sesións formativas previas. Finalmente só algo máis
dunha terceira parte do alumnado esperado asistiu á xornada de decoración. Sen embargo, as
persoas que acudiron supliron con creces as ausencias, traballando durante largas quendas,
participando de xeito activo e contribuíndo, ademais, ao bo ambiente creado durante toda a
xornada.
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Imaxe 8. Desenvolvemento da actividade (Secundaria).
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3. E SE O CONTAMOS AO MUNDO?
Aquí está o resumo do traballo no ano 2016, nun vídeo para contar
ao mundo.
nAmorARTE
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