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Antes de imprimir este documento, asegúrese de que é necesario.
Aforrar papel protexe o medio Natural.
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Prólogo
A estas alturas xa ninguén discute que un home non nace violento ou que unha muller non está
condenada a soportar a súa violencia. Sabemos que estas actitudes adquírense ao longo da
vida, que son procesos longos e que prenden fondo nas idades máis mozas. As mulleres adultas
vítimas da violencia deses homes foron, na maioría dos casos, rapazas maltratadas polos seu
noivos.
O proceso de aprendizaxe é clave para evitar futuras vítimas e tamén futuros maltratadores.
Mostrarlles ás mulleres novas o camiño cara a relacións normalizadas, facerlles ver, a elas e
ao seu contorno íntimo de amizades, que esas actitudes non son sinónimo de amor, máis ben
todo o contrario, é o obxectivo que perseguimos con esta campaña.
Desde as escolas, desde as familias e desde as administracións, debemos traballar brazo con
brazo para que esta praga que xera tanto sufrimento e inxustiza remate. Temos a responsabilade de ensinar que a violencia dun mozo cara a unha moza hai que denunciala. Non pode
haber desculpas. É intolerable.
Traballamos con ilusión nestes materiais que agora vos facemos chegar e esperamos que sexan útiles para que o alumnado adquira unha madurez emocional sa e responsable.
Precisamos unha sociedade onde todos e todas compartamos a vida sen violencia e en pé de
igualdade. Vainos o futuro niso.
Un afectuoso saúdo
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Presentación do cim
Dende a creación do CIM como centro municipal de atención ás mulleres alá polo no ano 2000 moito levamos
percorrido; en todo este tempo asistimos ao que poderiamos chamar unha revolución no tratamento da violencia exercida contra as mulleres, que sen dúbida axudou a enmarcar o problema e poñelo enriba da mesa. O
que ata ese momento era un asunto “privado”, no que non se debía intervir, empezou a formar parte da axenda política dos nosos dirixentes dándolle visibilización cara á sociedade e impulsándose a creación de leis e
instrumentos de traballo que fixeron posíble un mellor achegamento ás mulleres e á solución deste problema.
Moito avanzamos neste senso, pero parece non ser suficiente. Trala súa visibilización resta agora a modificación dos comportamentos. Estes comportamentos están baseados en sistemas de crenzas sobre as que construímos as nosas relacións e afectan a percepción que temos de nós mesmos, dos demais e do mundo que nos
rodea. A literatura, a música, a produción audiovisual, as tradicións, os medios de comunicación... inflúen na
transmisión dese modelo que marca, queirámolo ou non, a nosa traxectoria vital; e por este motivo utilizamos
estes medios para achegarnos á reflexión sobre as mensaxes que están vixentes nas relacións de noivado na
xuventude.
O amor é unha construción cultural e como tal foi modificándose ao longo do tempo. Así dende os inicios do
século XIX xorde a conexión entre os conceptos de amor romántico, matrimonio e sexualidade. Esta conexión
foi estreitándose cada vez máis ata chegar a considerarse que o amor romántico é a razón fundamental para
manter relacións matrimoniais e que “estar namorado/a” é a base fundamental para formar unha parella e
permanecer nela.
Na nosa experiencia, tamén somos conscientes de que moitos dos mitos do que denominamos “amor romántico” seguen de plena actualidade e que nesta construción existen diferenzas entre mulleres e homes; de feito
numerosos estudos avalan estes resultados. Por citar só un exemplo remitireime á investigación con estudantado universitario, do ano 2007 de Moreno, González e Ross onde atopan que as rapazas se caracterizan por
mostrar unha idealización do amor e unha entrega incondicional á relación amorosa xunto coa autorrenuncia
persoal por satisfacer á outra persoa e un concepto do amor que implica o sacrificio do eu. Polo contrario
os rapaces mostran unha disposición moito menor á renuncia total, ao sacrificio persoal e á entrega, e unha
maior contención emocional. Vemos así que a socialización diferencial de mulleres e homes segue a establecer diferenzas substanciais no xeito en que encaramos a vida e segue manténdose o rol tradicional no ámbito
da parella e das relacións afectivas: de subordinación e coidado para elas e de dominación e independencia
para eles.
Quizais esta realidade poida parecer mentira ou pode ser que os nosos parámetros sexan moi antigos. Somos
conscientes que se lle preguntamos a calquera, rapaz ou rapaza, sobre as afirmacións do parágrafo anterior,
probablemente non as asuman como reais. Porén, só temos que analizar as mensaxes que se envían a través
deses libros, desas series, música, películas... para adolescentes (e non tan adolescentes), para comprobar
que a mensaxe está aí, que somos socializados/as nestes valores e o que é máis preocupante: que non nos
decatamos diso.
Esta unidade didáctica pretende contribuír á visibilización de todos estes aspectos comentados de xeito que,
como mínimo, nos leven a unha reflexión sobre os diferentes papeis que podemos adoptar, ou non, nunha relación de parella e as súas posibles consecuencias. O obxectivo final é lograr que todos e todas poidamos ser
un pouquiño máis libres e como non, máis iguais.
E recordade: “Todo comenza cunha elección” ... pero está nas nosas mans poder modificala.

7

8

introdución
Varios estudos recoñecen que en España o 6% das
adolescentes experimentaron situacións de violencia
nalgunha das súas relacións de parella e que un 12%
recoñecen que experimentaron maltrato encuberto ou
non recoñecido.
Nos datos do Centro de Información á Muller do
Concello de Pontevedra recolleuse un incremento
de casos e consultas sobre situacións de violencia de
xénero en idades comprendidas entre 16-25 anos nos
últimos anos.
Con base nestes datos pensouse en propostas educativas que xerasen nas relacións de noivado de mozos
e mozas do concello actitudes positivas cara á convivencia, o respecto aos dereitos da parella, o valor da
diferenza, a tolerancia, a capacidade de diálogo e a
escoita profunda, onde a opinión da outra persoa sexa
valorada e por suposto, a liberdade.
Todo isto é fundamental para a prevención da violencia desde o noivado.
A violencia disfrazada de amor romántico é case invisible, e os signos de maltrato durante o noivado son
descoñecidos para gran parte das mozas e mozos, que
confunden con mostras de amor condutas controladoras sustentadas na desigualdade entre os sexos. Quen
vive unha relación violenta ten dificultades para darse
conta e o noivado convértese nun tormento constante.
A violencia no noivado ten formas moi sutís, que son
xusto as máis perigosas, xa que é moito máis difícil
detectalas, sobre todo desde as propias relacións. Así
o noivado pode converterse nun caldo de cultivo para
as actitudes violentas dirixidas, sobre todo, cara ás
mulleres.
Esta unidade didáctica é unha ferramenta dirixida a
persoas mozas. Busca reclamar a súa atención sobre
as relacións de namoro e a análise das mesmas desde
as situacións cotiás, para poder achegarlle recursos,
información e un cambio de valores fronte situacións
de violencia, como protagonista, vítima ou público.
Para a elaboración creouse un equipo interdisciplinario formado polo equipo técnico do CIM do Concello de Pontevedra, con Xeneme Proxectos Sociais na
parte pedagóxica e Producciones Mutantes na parte
audiovisual.
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2_Presentación
2.1_Denominación_ Todo comeza cunha elección. #tipodesparalo.
A inspiración do slogan parte das películas da saga
“Crepúsculo”, para estar en sintonía coas mensaxes e
iconografía do público obxectivo. De feito, a primeira
entrega usa esa frase como parte do título.
Esta historia de amor romántico contén toda unha
serie de mensaxes de submisión cara ás rapazas que
nos descubríu un material estupendo para analizar as
condutas e síntomas das situacións de violencia nas
parellas de adolescentes.

2.3_obxectivos
Obxectivos da campaña
•
Prevención, sensibilización e concienciación
sobre a violencia de xénero nas relacións de namoros
en adolescentes.
•
Creación de ferramentas didácticas de sensibilización para o traballo de prevención no ámbito
social, familiar, político e educativo, de cara á eficaz
prevención, detección e intervención na loita contra
a violencia de xénero no namoro e noivado.
•
Identificar a violencia nas relacións de namoro desde os seus tipos e as súas manifestacións, así
como as súas características particulares.

Para cambiarlle a óptica agregouse #tipodesparalo,
que complementa a palabra “elección” e transmite
valor, poder e liberdade ás persoas que, sendo desti- Obxectivos da guía
natarias, poidan estar pasando por unha situación de •
Identificar aspectos importantes nas relacións
violencia.
de namoro que poidan supoñer violencia.
•
Recoñecer unha relación de violencia e forO uso de #tipodesparalo como hashtag, permitiranos mas de evitala.
distribuír de forma eficaz a mensaxe polas redes so- •
Sensibilizarse acerca da discriminación e a
ciais.
violencia que sofren moitas mulleres.
•
Contribuír á prevención da violencia e a discriminación que se exerce contra as mulleres.
2.2_características técnicas:
A campaña é multisoporte e conta con diferentes
elementos:
•
•
•
•

Camiseta con código QR (usada na presentación
na rúa)
Vídeo publicitario.
Vídeo documental.
Unidade didáctica para titores e titoras con alumnado de 14 a 25 anos con varios niveis de dificultade para persoalizar a súa realización na aula.
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3_niveis metodolóxicos
Atendendo ás circunstancias actuais da sociedade, e
dos centros de ensino público en particular, quíxose
deseñar desde o principio unha proposta “non invasiva”, isto é, tentando facilitar ao máximo o traballo
para os centros e o profesorado que queira implicarse
na difusión e execución do proxecto.
Establecéronse tres niveis de dificultade para atender
á diversidade tanto dos centros, coma do profesorado
e, por suposto, do alumnado. Os niveis 1 e 2 pódense
facer nunha soa clase de 50 minutos. O nivel 3 é máis
Modelo de 1 sesión-clase-titoría
personalizable e pode ter até 3 sesións.
O nivel 1 achega unha visión sinxela sobre o tema.
Apóiase totalmente sobre os materiais que se xuntan
Dáse por sentado que o nivel de participación, xestión
a esta guía e non require case ningunha preparación
do grupo, traballo en grupos cooperativos, etc. que se
da sesión. Consiste na proxección dos materiais dopropoñen, está na decisión do mestre ou mestra que
cumentais, da elaboración dunhas fichas polo alumdecida aplicar a unidade didáctica baseando na súa
nado, a nivel individual ou en grupos, e unha posta en
decisión de implementar unha sesión máis ou menos
común final para debater sobre as conclusións.
dinámica ou participativa.
O nivel 2 vai un pouco máis alá do primeiro, contemplando a posibilidade de desenvolver unha sesión
moito máis dinámica e participativa. Require dunha
pequena revisión por parte do profesorado dos conceptos que se van introducir e dunha planificación da
sesión para que sexa intensa e compacta.

Modelo de 3 sesións-clases-titorías

Este modelo pretende complementar o traballo que
seguro moitos profesores e profesoras xa levan feito
sobre o tema da violencia de xénero.
Este modelo contén máis recursos e matices para
abordar o tema da violencia de xénero e dálle moita máis autonomía á proposta de cada centro. Está
pensado para ser personalizado polo profesorado dun
mesmo nivel (ex.: titores/as de 4º da ESO) e propor
un traballo homoxéneo de curso ou ciclo.

Outra das posibilidades da unidade didáctica é introducir os niveis en diferentes cursos, adecuando o
traballo e complexidade das sesións ao nivel ou idade
do alumnado, facendo dese xeito un desenvolvemento
integral da campaña no centro educativo.
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Niveis metodolóxicos

3.1_nivel 1 _dificultade ***
3.1.1_Ficha técnica

3.1.2_Actividades

Duración do anuncio: 57 seg
Duración da peza documental: 3min.
Duración sesión: 50 min.

Actividade 1: cuestionario (ficha 1)
Duración: 25 min.
Despois do visionado do anuncio da campaña, traballa as seguintes cuestións individualmente (logo
podemos poñer en común no grupo-aula).

Obxectivos da sesión:
1. Identificar a violencia de xénero nos moceos.
2. Coñecer conceptos básicos vinculados á violencia de xénero.
3. Contidos: conceptualización básica da violencia de xénero.
Metodoloxía:
A partir do visionado das pezas audiovisuais facer as
fichas de traballo.
Material preciso:
Anuncio e peza documental. Fichas de traballo.
Ligazón a vídeos:
https://www.youtube.com/user/ProduccionesMutantes

1. Que imaxe das que saen no anuncio é a que
máis chama a atención?. Explica as razóns.
2. Que significado cres que teñen os flashes de
cámara que escoitamos no anuncio?
3. Sempre son evidentes os signos de violencia?
4. Que tipos de violencia observamos no anuncio?. Coñeces algún outro tipo de violencia
que non apareza?. Cales?
5. Cales cres que son as razóns que levan á
protagonista do anuncio a chegar ao final que
vemos?.
6. Cal é a diferenza entre: sexo e xénero
7. Como cres que inflúe o sistema sexo-xénero na
vida das mulleres?
8. Que é un estereotipo?
Actividade 2: eslogan
Duración: 5 min.
En grupos (de catro ou cinco persoas), pensade un
novo slogan que podería ser válido para este anuncio.
Posta en común.
Actividade 3: documental
Duración: 20 min.
Despois de facer un visionado da peza documental e
a partir dos conceptos que se presentan na primeira
parte, facede un mapa conceptual da violencia de
xénero e os diferentes tipos que se poden dar durante
o namoro, poñendo exemplos de cada tipo de violencia que pode acontecer (ex: sexual; psicolóxica...)
Posta en común.
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3.1_nivel 1 _dificultade ***
3.1.3_Marco teórico para o profesorado
•

SEXO: diferenza fundamental nas características biolóxicas derivadas da aparencia corporal en función
dos órganos xenitais e/ou desenvolvemento físico. (Real Academia Galega da Lingua).

•

XÉNERO: concepto que fai referencia ás construcións culturais que atribúen características diferenciais
ás persoas en función do sexo feminino ou masculino. (Real Academia Galega da Lingua).

•

ESTEREOTIPO: xeneralizacións non científicas acerca do que é “propio” de cada sexo. Instrumentos
que empregan as persoas para comprender, interpretar e acomodarse o mellor posible á sociedade na que
viven. (Real Academia Galega).

•

VIOLENCIA DE XÉNERO: calquera acto violento ou agresión baseados nunha situación de desigualdade no marco dun sistema de relacións de dominación dos homes sobre as mulleres que teñan ou poidan ter
como consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as ameazas de tales actos e a coacción
e privación arbitraria de liberdade, tanto se ocorren no ámbito público como na vida familiar ou privada”
(Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero)

Tendo en conta todos estes conceptos xa podemos abordar os diferentes
Tipos de violencia de Xénero:
•
•
•
•
•
•
•

Violencia física
Violencia psicolóxica
Violencia económica
Violencia sexual e abusos sexuais
Acoso Sexual
Tráfico de mulleres e nenas con fins de explotación
Calquera outra forma de violencia

Notas
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3.2_nivel 2 _dificultade ***
3.2.1_Ficha técnica

3.2.2_Actividades

Duración do anuncio: 57 seg.
Duración da peza documental: 4min.
Duración sesión: 50 min.

Actividade 1: sobre o anuncio
Duración: 10´
Visualización do anuncio.
Despois de ver o anuncio respostade ás seguintes
cuestións:

Obxectivos da sesión:
1. Identificar a violencia de xénero no namoro.
2. Coñecer conceptos básicos vinculados á violencia de xénero.
3. Contidos: conceptos clave da violencia de xénero.
4. Contidos: o namoro. Equidade de xénero no
noivado.
Metodoloxía:
A partir do visionado das pezas audiovisuais facer as
fichas de traballo.
Material preciso:
Anuncio e peza documental. Fichas de traballo.
Ligazón a vídeos:
https://www.youtube.com/user/ProduccionesMutantes

Que lle pasa á protagonista?
Para quen credes que vai dirixido o anuncio?. Por
que?
Escribide individualmente 5 adxectivos e /ou emocións que pensades que poida sentir a protagonista.
Logo facemos grupos de 4-5 persoas. Poñemos en común o que individualmente escribimos e temos que
tentar chegar a un acordo para que cada grupo se quede con 5 únicas emocións/adxectivos. Teremos que
argumentar fronte o resto do grupo o porqué da nosa
elección. Finalmente posta en común no grupo-clase.
Actividade 2: peza documental (ficha 2)
Duración: 20 min..
Despois de ver a peza documental, facemos grupos de
4-5 persoas. Tendo diante o mapa de conceptos (ficha
2) que se explican na primeira parte do documental,
a cada grupo daráselle un concepto e terá 5 minutos
para definilo e presentarllo ao resto do grupo.
Actividade 3: aprendendo a equidade de xénero
Duración: 20 min.
Pensa por un momento na túa familia (ou en calquera
outra familia) e trata de identificar cales son as principais actividades que realizan as mulleres (avoas,
nais, fillas, irmás, curmas, tías, etc) e fai o mesmo cos
homes (avos, pais, fillos, irmáns, curmáns, tíos, etc).
Anótaas en dúas columnas.
Agora facemos o mesmo, pensando cales son atributos, características e comportamentos que a sociedade espera dos homes e as mulleres no namoro.
Despois debatemos sobre cales son as características
dos comportamentos que poden ser a base para que se
dea a violencia no namoro e sexa exercida, xeralmente, dos homes cara ás mulleres.
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Lembramos a definición SEXO-XÉNERO.

3.2_nivel 2 _dificultade ***
3.3.3_Marco teórico

A violencia no namoro fai referencia a todos aqueles comportamentos exercidos pola parella que poden
A pesar do importante que é o tema do namoro, non causarche dano, sufrimento ou malestar, tanto no plasempre temos a oportunidade de conversar con outras no físico, emocional, patrimonial como sexual dentro
persoas sobre este. Por iso, é común que durante a dunha relación de namoro.
adolescencia xurdan dúbidas, sentimentos e inquietudes sobre o noivado e que sexa necesario que conte- Aínda que esteamos a pasar por este tipo de situamos con información clara e confiable sobre o tema. cións, non sempre é doado decatarnos e entender o
O termo “roles de xénero” pode resultar estraño ou que está a suceder, pois pensamos que é “normal que
nos traten así, “que todas as parellas pasan polo mesdescoñecido pero, pouco a pouco iralo entendendo.
mo” ou que “é un simple problema que debemos rePara comezar, é importante que saibamos que os roles solver”.
de xénero son aquelas características que utilizamos
para definir os homes e as mulleres, por exemplo, é Por iso, imos aprender a identificar os tipos e as macomún que nos refiramos aos homes como: fortes, nifestacións da violencia no namoro, para así poder
cabaleirosos, pouco expresivos, desordenados, etc. e recoñecela e evitar relacións onde nos maltraten e
que definamos as mulleres como: sentimentais, ten- violenten os nosos dereitos
ras, coquetas, cariñosas, débiles.
O que nos fai pensar que TODOS os homes e TODAS as mulleres son así, non obstante, iso non é certo. O que acontece, é que dende que somos pequenas
a nosa familia, as nosas amizades, os programas de
televisión e a sociedade en xeral ensínannos a pensar
e actuar así, pero non creas que o fan co obxectivo de
facernos dano ou enganarnos, para nada; faise porque
a sociedade na que vivimos fainos pensar que é o correcto. Os roles de xénero tamén son aquelas “tarefas”
ou “responsabilidades” que se supón que nos corresponden ás mulleres e aos homes.

Notas
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3.3_nivel 3 _dificultade ***
3.3.1_Ficha técnica
Duración do anuncio: 57 seg
Duración da peza documental: 4 min.
Duración sesión: 50 min. (X3 sesións).
Obxectivos da sesión:
1. Identificar a violencia de xénero no namoro.
2. Coñecer conceptos básicos vinculados á violencia de xénero.
3. Coñecer os recursos para abordar unha situación de violencia.
4. Contidos: conceptos clave da violencia de xénero.
5. Contidos: o namoro. Equidade de xénero no
namoro.

3.3.2_Actividades
SESIÓN 1
Actividade 1: remuiño de ideas.
Duración: 10 min.
Visualización do anuncio.
Pedimos ás persoas do grupo que escriban no encerado ou digan en voz alta todas aquelas ideas que relacionen co termo violencia no namoro. Isto serviranos
para revisar que idea ten inicialmente o grupo sobre
o tema.
Actividade 2: peza documental
Duración: 20 min..
Despois de ver a peza documental, pedímoslles que
individualmente contesten as seguintes preguntas,
para logo facer unha posta en común grupal.

Metodoloxía:
Estrutúranse 3 sesións, que poden ser ampliadas, para
•
afondar en diferentes aspectos da violencia de xénero,
a partir de dinámicas de grupo e reflexións guiadas.
•
Material preciso:
Anuncio e peza documental. Fichas de traballo.
Visionado da película Crepúsculo (Cap1 Amanecer).
Ficha 3 con imaxes do anuncio.
Ligazón a vídeos:
https://www.youtube.com/user/ProduccionesMutantes

•

Que é o que máis te chamou a atención do documental?
Como cres que se senten as rapazas que sofren
violencia de xénero?
Que expresións tes escoitado que reforzen as
falsas crenzas sobre o amor e a violencia no namoro?

Actividade 3: mitos sobre o namoro
Duración: 10 min.
Imos lendo os mitos que aparecen a continuación e
pedimoslle ao grupo que nos expliquen se están ou
non de acordo e porqué.
Na páxina seguinte
Unha maneira amena de facer esta actividade é cun “barómetro de valores”. Facemos da aula unha escala de valoración,
onde unha parede é “moi de acordo” e a contraria “moi en
desacordo”. A posición física do corpo indica a opinión. Pódese
cambiar de opinión no proceso, claro.
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Actividade 4: Tipos e fases no namoro
Duración: 10´.
Facemos grupos e pedímoslles que pensen que fases
cren que se dan no namoro. Facemos a posta en común.
Pregunta final para o debate: en cal destas fases pensades que se dan as situacións de violencia no namoro?.

Fases do namoro

Mitos sobre o namoro:
• Os celos e o control non son unha expresión de
amor. O amor baséase no respecto e a confianza.
Non se deben minimizar os actos controladores ou
agresivos da parella para así poder identificar o maltrato.
• Tanto os homes como as mulleres poden iniciar
un achegamento sexual e ambos teñen o dereito de
escoller se acceden ou non. O dereito da persoa a
dicir “non” é unha alternativa e hai que respectar.
• A forma de vestir dunha persoa non é un indicador do seu carácter nin outorga permiso para
xulgala nin faltarlle ao respecto. O valor do ser humano non está na súa vestimenta. Todas as persoas
merecen respecto.
• A actividade sexual é algo natural tanto para a
muller como para o home. A actividade sexual é
unha alternativa para todas as persoas, non son exclusividade dun só sexo.
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3.3_nivel 3 _dificultade ***
3.3.1_Ficha técnica
Duración do spot: 57 seg
Duración da peza documental: 4 min.
Duración sesión: 50 min. (X3 sesións).
Obxectivos da sesión:
1. Identificar a violencia de xénero no namoro.
2. Coñecer conceptos básicos vinculados á violencia de xénero.
3. Coñecer os recursos para abordar unha situación de violencia.
4. Contidos: conceptos clave da violencia de xénero.
5. Contidos: o namoro. Equidade de xénero no
noivado.

3.3.2_Actividades
SESIÓN 2
Actividade 1: a representación do amor
Duración: 10 min.
Con esta dinámica, tentamos que as e os participantes
expresan as súas ideas acerca do amor mediante representacións ilustradas.
A persoa facilitadora realiza a seguinte pregunta Que
é o amor?. Posteriormente proporciona unha folla branca a cada participante. Solicita que realicen
unha representación ilustrada (debuxo) sobre Que é o
amor? Debuxan o que para elas e eles represente.

Para guiar o alumnado podemos pedirlle que lembre
como se senten e que pensan cando están namoradas/
Metodoloxía:
os ou como o expresan. Solicítase que expliquen o
Estrutúranse 3 sesións, que poden ser ampliadas, para
elaborado ao grupo e realízase un debate.
afondar en diferentes aspectos da violencia de xénero,
a partir de dinámicas de grupo e reflexións guiadas.
Se poñen moita resistencia para elaborar a nivel
ilustrativo, ou abordar directamente o “sentirse naMaterial preciso:
morados/as” podemos facer un remuíño de ideas no
Anuncio e peza documental. Fichas de traballo.
encerado sobre esta cuestión.
Visionado previo da película Crepúsculo (Cap1
Amanecer). Ficha 3 con imaxes do anuncio.
Actividade 2: imaxes das emocións (ficha 3)
Duración: 10 min.
Ligazón a vídeos:
Visualízase o anuncio da campaña.
https://www.youtube.com/user/ProduccionesMutanPresentamos as imaxes (ficha 3) que vemos, que son
tes
capturas da cara da protagonista do anuncio. Ante
cada imaxe, preguntamos ao grupo:
1_que emoción lles provoca e
2_que emoción cren que está sentindo a rapaza.
Actividade 2: imaxes das emocións (ficha 3)
Duración: 10 min.
Visualízase o anuncio da campaña. Con esta actividade buscamos que se comprendan as fases do ciclo da
violencia de xénero.
Visualízase o spot da campaña e fanse as seguinte preguntas ao grupo:
• Que significado teñen os flashes?
• Por que son cada vez máis rápidos e seguidos?
• Que sucede despois dunha agresión dentro da
parella?
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Fases da violencia

Actividade 4: elaboración dunha guía de recursos en
Pontevedra (ficha 4)
Duración: 10 min.
En grupos, pensade os recursos que coñecedes, aos
que una rapaza pode acudir se sofre violencia de xénero no seu namoro, na cidade de Pontevedra.
Logo en grupo verase a guía de recursos que existe en
Pontevedra, para estas situacións.
Variantes: que farías se coñeces a alguén que sofre
violencia de xénero. Sabes onde acudir?.
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3.3_nivel 3 _dificultade ***
3.3.1_Ficha técnica
Duración do spot: 57 seg
Duración da peza documental: 4 min.
Duración sesión: 50 min. (X3 sesións).
Obxectivos da sesión:
1. Identificar a violencia de xénero no namoro.
2. Coñecer conceptos básicos vinculados á violencia de xénero.
3. Coñecer os recursos para abordar unha situación de violencia.
4. Contidos: conceptos clave da violencia de xénero.
5. Contidos: o namoro. Equidade de xénero no
noivado.

3.3.2_Actividades
SESIÓN 3
Esta sesión realizarase logo da visualización da
primeiras das películas da saga Crepúsculo.
http://www.lasagacrepusculo.es/
Actividade 1: analizando slogans
Duración: 10 min.
En grupos pedimos que analicen o que lles suxiren os
seguintes slogans que aparecen nas películas da saga
de Crespúsculo en relación ás situacións de violencia
no namoro.
•
•

Eclipse (1) “Todo empeza cunha elección...”
Crepúsculo (2) “Nada voltará ser o mesmo...”

Metodoloxía:
Estrutúranse 3 sesións, que poden ser ampliadas, para Actividade 2: síntomas de violencia
afondar en diferentes aspectos da violencia de xénero, Duración: 15 min.
a partir de dinámicas de grupo e reflexións guiadas.
Pedímoslle que individualmente pensen algunha situación que sae na película na que Bella poida estar
Material preciso:
sufrindo violencia de xénero. Posta en común e anáAnuncio e peza documental. Fichas de traballo.
lise.
Visionado previo da película Crepúsculo (Cap1
Amanecer). Ficha 3 con imaxes do anuncio.
Actividade 3_ etapas dos noivados
Duración: 15´
Ligazón a vídeos:
Pedimos que en grupo analicen as fases polas que
https://www.youtube.com/user/ProduccionesMutan- pasa a relación de Bella e os dous protagonistas e si
tes
se corresponden coas fases do namoro. (xa revisadas
na sesión 1).
Logo pedímoslle que pensen en cando cren que soe
empezar a evidenciarse síntomas de posible violencia,
en que fase?. Podemos relacionalo co ciclo da violencia que xa coñecemos (sesión 2).
Actividade 3: etapas dos noivados
Duración: 15 min.
As seguintes situacións son signos de violencia cara á
muller pola súa parella. Vives algunha delas, ou coñeces a alguén que poida vivilas? Pódesen ler en alto u
darllas para que as teñan.
Na páxina seguinte
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3.3_nivel 3 _dificultade ***
SIGNOS DE VIOLENCIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A continuación, lede estes dereitos e engadide algún
máis que se vos ocorra . En gran grupo comentaremos
Facer chistes descualificadores sobre a parella os dereitos para ver a opinión que ten cada persoa.
e mulleres en xeral.
Ameazar con rematar a relación, pero non fa- • iniciar relacións de amizade coas persoas que desexes.
celo.
• Que a túa opinión sexa respectada e tomada en conta.
Nas discusións coa parella, manipular tratan• Vestirte e comportarte do xeito que máis che guste.
do de demostrar que é moi tolerante ante as
• Vivir sen violencia física, sexual, psicolóxica e patrimosúas demandas.
nial.
Volverse a mirar a outras e aludir a iso abertamente diante da parella.
• Liberdade para tomar as túas propias decisións.
Facer desplantes ante outras persoas en pre- • Gozar do teu tempo libre e das actividades que máis che
senza da súa parella.
gustan.
Facer preguntas sobre con quen estiveches
• Decidir e ter control sobre o teu propio corpo e a túa
cando non estas con el.
sexualidade.
Negar a relación coa parella ou ridiculizala.
Facer burla do aspecto físico (corpo, vestido, • Continuar cos teus estudos.
arranxos) ou logros alcanzados pola parella.
• Dispoñer das túas pertenzas sen restricións (celular,
Acariciar agresivamente, facendo dano.
correo electrónico, conta en redes sociais, artigos perTapar a boca sorpresivamente, ou recriminar
soais, etc.).
o que di.
• Formularte metas persoais e académicas.
Prohibirlle que continúe relacións de amizade, por completo ou parcialmente, con amigos, • Negociar sobre os temas onde hai diferenzas de opinión.
• Dialogar con sinceridade e respecto.
amigas ou calquera outra persoa.
Obrigala a pintarse, peitearse e vestirse ao seu • Que as responsabilidades sexan asumidas en igualdade
gusto.
de condicións.
Facer que a súa parella abandone os estudos.
• Que respecten a túa familia e a relación que mantés con
Controlar as persoas coas que sae e querer saesta.
ber en todo momento onde está.
Dicir moitas veces que seguro que anda con outros rapaces.
Prometer constantemente que vai cambiar.
Unha maneira interesante de continuar con estas seControlar con que fala nas redes sociais ou
sións podería ser a busca de material similar ao desta
polo móbil.
campaña publicitaria en internet, dándolle unha diSacudir a parella polos ombreiros e brazos.
mensión global ao problema.
Empurrala.
Beliscala.
Tirar do cabelo.
Darlle unha labazada forte.
Acosala sexualmente.
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3.3_nivel 3 _dificultade ***
3.3.3_Ficha técnica

Unha moza pode ceder á presión do grupo e tentar
cumprir coas prescricións do rol de xénero feminino
tradicional: crer que pode cambiar o home que ama,
¿Existe violencia no namoro?
Moitas veces a conduta violenta non é percibida nin sentirse culpable polos problemas e responsable do
polas vítimas, nin por quen exerce a violencia, senón funcionamento da relación, pensar que xamais atopaque se confunde cunha expresión de interese e amor; rá outro mozo; todo isto deixaraa en risco de involucrarse en relacións potencial ou abertamente violendesta maneira, por “amor” tolerase o maltrato.
tas.
A violencia no namoro pasa desapercibida tamén porque o maltrato se asocia ás parellas maiores. Non se
recoñece, principalmente, pola desvalorización das Debemos coñecer e ter en conta distintos indicadores
relacións amorosas entre adolescentes, xa que son e comportamentos cos que nos podemos atopar:
consideradas como esaxeración ou “cousas da idade”. • que as rapazas non falen cando están diante da
súa parella.
A violencia na parella está rodeada de prexuízos que • que busquen constantemente a aprobación da
parella cando falan.
condenan de antemán as mulleres e xustifican os homes violentos. Esta é unha das razóns principais que • que cando fala dela se identifique moitas veces
como incompetente, incapaz, inútil,...
sustentan a tolerancia a este tipo de actos e os senti•
pode ter distintos problemas de saúde non atrimentos de culpa das mulleres maltratadas.
buídos inicialmente ao maltrato.
Estas falsas crenzas responsabilizan a muller da si- • esquiva preguntas que vaian na dirección de
confirmar o maltrato.
tuación de malos tratos e polo tanto, culpan a vítima.
Reforzanse as crenzas non só na familia, senón coas • ten un comportamento non verbal inhibido,
asustadizo, inquedo.
amigas e amigos e, por suposto, coa mesma parella
que xustifica os seus actos violentos con agasallos
ou cambios falsos que só incrementan aínda máis o
perigo de moitas mulleres e mozas que cren que el Pola contra, nos agresores podemos observar as seguintes condutas:
cambiará.
• ironía na súa comunicación,
Nos momentos de pensar na intervención (axuda) con • non escoita nin respecta a rapaza cando fala,
rapazas vítimas de violencia de xénero, temos que co- • non lle permite traballar nin ter amizades,
ñecer a denominada Síndrome da Muller Maltratada • ridiculízaa e humíllaa diante dos demais (incluídos fillos e fillas).
que se caracteriza polo “conxunto de lesións físicas e
psíquicas resultantes das agresións repetidas, levadas
a cabo polo agresor”.

A construción social: “feminino/masculino”.
A violencia ten causas sociais e culturais. Orixínase
principalmente pola forma diferencial na que se educa á muller e ao home, xa que a través do proceso de
socialización prográmase ao home para ser rudo, forte, decidido, agresivo e manifestar coraxe, namentres
á muller se lle ensina a ser submisa e dependente do
home. Debido a este tipo de crianza e aprendizaxe,
non é raro na nosa sociedade que un gran número de
mulleres adolescentes sexan golpeadas, ameazadas e
/ou humilladas polas súas parellas.
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3.3_nivel 3 _dificultade ***
Todas as persoas do Concello debemos ser activas na Inicio de síntomas de violencia
Prevención da Violencia de Xénero, desde unha perspectiva de conciencia cívica e ética cidadá.
Etapa 1
A parella ténsase constantemente, a súa tensión acuPara iso podemos e debemos:
múlase e medra tanto que insulta e reprocha.
• educar en igualdade,
• denunciar calquera situación de violencia de Etapa 2
xénero que presenciemos,
Pode agredir física e/ou emocionalmente sen poder
• denunciar anuncios, publicacións, mensaxes controlarse.
que sexan sexistas,
• manifestar a nosa repulsa contra calquera ac- Etapa 3.
titude, comentario, chiste ou conduta que ridi- Busca areconciliación, di arrepentirse, promete que
culice as mulleres,
vai cambiar e amósase moi arrepentido e compracen• non xulgar a ningunha muller que sexa unha te con verbas de que vai cambiar e que quere moito á
posible vítima de violencia de xénero,
parella.
• empregar linguaxe non sexista e favorecer que
o noso contorno tamén o faga,
• rexeitar toda relación imposta,
• favorecer a coeducación,
• exixir responsabilidades a quen agrede.

Notas

Fases no namoro
O amor.
É unha das etapas máis bonitas e gozables da vida do
ser humano. No namoro pásase da mera simpatía ou
do simple “gustarse” a unha nova relación de maior
coñecemento. Existen moitos tipos de namoro, algúns
vívense como un xogo, outros son máis próximos e
profundos.
Manifestacións caracterizadas nas relacións de noivado.
No namoro a violencia pode aparecer con sutileza e
expresase en formas leves como: control de con quen
falas, da roupa que te pos, do que fas no tempo libre...
A celotipia (os celos) é outra das principais manifestacións da violencia.
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4.2_Glosario
Acción positiva: medidas dirixidas a un grupo determinado, coas que se pretende suprimir e previr unha
discriminación ou compensar as desvantaxes resultantes de actitudes, comportamentos e estruturas existentes.
Acoso sexual: sen prexuízo dos establecido no Código penal, para os efectos da presente lei, constitúe
acoso sexual calquera comportamento, verbal ou físico, de natureza sexual que teña o propósito ou produza o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular cando crea un ámbito intimidatorio,
degradante ou ofensivo.

División sexual do traballo: división do traballo remunerado e non remunerado entre homes e mulleres,
tanto na vida privada coma na pública, en función dos
roles que tradicionalmente se lles asignou.
Feminismo: segundo María Moliner sería a “doutrina que considera xusta a igualdade de dereitos entre
homes e mulleres”. Movemento encamiñado a conseguir a igualdade.
Xénero: fai referencia ás características que cada
grupo social asigna ao masculino e ao feminino.
Femismo: sería o antónimo de machismo e non de
feminismo, como normalmente se utiliza tanto na linguaxe coloquial coma nos medios de comunicación.

Androcentrismo: enfoque ou perspectiva dun estudo, traballo ou investigación onde se parte da perspectiva masculina únicamente, pero xeneralizando os
resultados a toda a poboación.
Invisibilidade social: fenómeno polo cal as achegas
de determinados grupos sociais como as mulleres
Coeducación: intervención educativa pola que se (androcentrismo), as culturas non occidentais (etnopretende que nenas e nenos desenvolvan a súa perso- centrismo), as minorías sociais (racismo) ou sexuais
nalidade en igualdade de oportunidades, eliminando (homofobia) pasan completamente desapercibidas,
os estereotipos e cortes sexistas.
dando a sensación de que nunca se produciron.
Currículo oculto: o xeito de presentar os contidos
escolares, a elección destes en detrimento doutros, o
tipo de organización escolar, etc., realízanse en función dunha serie de valores e normas inconscientes
que se transmiten para reproducir e perpetuar as devanditas normas e valores da sociedade na que está
inmersa a escola.
Discriminación: “total distinción, exclusión ou restrición baseada no sexo que teña por obxecto ou por
resultado menoscabar ou anular o recoñecemento,
gozo ou exercicio pola muller, independentemente do
seu estado civil, sobre a base da igualdade de home e
a muller, dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais nas esferas política, económica, social, cultural e civil ou en calquera outra esfera”.
(Convención da ONU sobre Eliminación de calquera
forma de discriminación contra a muller, do 18 de decembro de 1979).

Sexismo: serían aquelas actitudes que favorecen e
perpetúan a desigualdade e a xerarquización no trato
que reciben as persoas e que se fai sobre a base da
diferenciación sexual.
Sexo: en oposición ao termo xénero, fai referencia
aos aspectos exclusivamente biolóxicos, ás diferenzas
entre mulleres e homes en relación aos seus órganos
xenitais e á súa función na reprodución.

Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

29

4.3_ Guía Recursos
Tel. da Muller: 900 400 273
Tel. contra o maltrato: 016
Información CIM
Pontevedra: 900 119 741
Garda Civil_062
Policía Nacional_091
Policía Local_092
Urxencias Médicas_061

Outras Campañas
Campaña de JSE contra a violencia de xénero nas parellas novas

http://youtu.be/fN7I2kTtyZ0
Prevención de violencia de xénero na mocidade. “Grábatelo”.

http://youtu.be/4maVL0Jyvr4
Trailler “Saca Tarjeta Roja al Maltratador” 2012

http://youtu.be/fW0PteU3tcM
Campaña “El silencio mata” contra a violencia de xénero

http://youtu.be/Bnj5YGdzVBA
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4.4_ Fichas de traballo

Todo comeza cunha elección

#tipodesparalo

CAMPAÑA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO NO Namoro
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Ficha 1 reflexiona
Que imaxe das que saen no anuncio é a que máis chama a atención?. Explica as razóns.

Que significado cres que teñen os
flashes de cámara que escoitamos
no anuncio?
Sempre son evidentes os signos de
violencia?
Que tipos de violencia observamos
no anuncio?. Coñeces algún outro
tipo de violencia que non apareza?. Cal?
Cales cres que son as razóns que
levan á protagonista do spot a chegar ao final que vemos?.
Cal é a diferenza entre: sexo e xénero?
Como cres que inflúe o sistema
sexo-xénero na vida das mulleres?
Que é un estereotipo?

Todo comeza cunha elección

#tipodesparalo

CAMPAÑA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO NO Namoro

Ficha 2 conceptos
Desigualdade
Maltrato
Violencia
Maltrato encuberto
Estereotipos
Moda
Sexo
Xénero

Todo comeza cunha elección

#tipodesparalo

CAMPAÑA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO NO Namoro

Ficha 3a emocións

Ficha 3b emocións

Ficha 3c emocións

Ficha 3d emocións

P

Antes de imprimir este documento, asegúrese de que é necesario.
Aforrar papel protexe o medio natural.
Se finalmente decide imprimilo, pode usar este último prego como
portada e contraportada

Todo comeza cunha elección

#tipodesparalo

CAMPAÑA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO NO Namoro

