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Presentación
Euroeume,
no
seu
traballo
polo
desenvolvemento da Comarca do Eume,
considera a promoción da igualdade de xénero
e a prevención da violencia como eixo
fundamental de cara a unha sociedade máis
xusta e democrática. Para acadar este
obxectivo, a coeducación formúlase como
resposta imprescindible.
Coeducar, tal e como o di Marta Subirats,
implica establecer como fin último a
desaparición de mecanismos discriminatorios e
favorecer o desenvolvemento integral da
mocidade con independencia do sexo ao que
pertenzan, xerando un clima de verdadeira
igualdade. Para promover a coeducación faise
necesario, polo tanto, impregnar as
estruturas educativas de perspectiva de
xénero.

A presente unidade parte da concepción do
machismo coma unha problemática transversal
que impregna todas as estruturas sociais - non
sendo unha excepción as esferas educativas.
Neste marco, enténdese a violencia de xénero
coma unha realidade que non é allea ás mozas
e mozos e, se ben é innegable que xa se veñen
producindo avances neste sentido, aínda se
manteñen certos imaxinarios sexistas e de
dominación, asentados na estereotipia de
xénero, entre as e os adolescentes.
Ante esta realidade, ''Nós contra o machismo''
pertende servir a un doble obxectivo: dunha
banda, favorecer a promoción da igualdade e a
prevención da violencia de xénero en
educación secundaria e bacharelato e, doutra,
aportar ás educadoras e educadores
ferramentas conceptuais que lles permitan non
só desenvolver a unidade, senón tamén
ampliar o seu propio coñecemento nesta
materia.

Máis concretamente, a presente unidade ten
como obxectivos específicos:
Promover o cuestionamento dos roles e
estereotipos de xénero.
Favorecer a identificación do sexismo na
vida cotiá e a detección de micromachismos
Sensibilizar sobre a violencia de xénero
como unha problemática social e poñer de
manifesto a súa relación co machismo.
Fomentar a xeración de discursos propios
contra o machismo.
Para iso, formúlase unha proposta de 6
actividades que se entretecen pero que á vez
contan con entidade en sí mesmas (As nosas
crenzas a debate;
Cousas de que?;
Womansplaining; Identificamos as violencias;
Des-romantizando e Nós contra o machismo).
Estas,
a
través
dunha
metodoloxía
participativa
e
dinámica
pretenden
promover o diálogo crítico entre as e os
estudantes e favorecer a xeración de espazos
igualitarios.

CONCEPTO E
CONTIDOS

Algúns conceptos clave para
o desenvolvemento da unidade

1. oS ROLES E ESTEREOTIPOS DE
XÉNERO
As diferenzas e desigualdades entre mulleres e homes
atópanse asentadas no que se veu denominando como
sistema sexo-xénero (Rubin, 1975). Para desenvolver a
presente proposta didáctica é relevante clarificar estes
dous conceptos:
Sexo: características biolóxicas diferenciais entre
mulleres e homes.
Xénero: conxunto de atribucións sociais e culturais
que se lle outorgan a unha persoa en función do
seu sexo biolóxico, é dicir, se son clasificados como
homes ou como mulleres

O desenvolvemento da identidade de xénero atópase
relacionado cos valores que son transmitidos como
propios para cada xénero ao longo da vida, a través da
familia, o grupo de iguais, a cultura e, por suposto, a
escola. Estos valores fan referencia a cuestións tales
como o carácter, os intereses, os méritos, os xestos, as
expresións, etc. Isto é o que se coñece como
socialización
de
xénero
ou
socialización
diferencial. Esta, aséntase na crenza de que mulleres
e homes han de desempeñar papeis diferentes na vida
adulta e, por tanto, han de ser educadas/os de xeito
diferente.

O proceso de socialización ten como obxectivo a
integración das persoas na sociedade e a asimilación
das súas normas, reprimíndose ou fomentándose as
actitudes que se consideran axeitadas para cada sexo
(Bosch, Ferrer, Ferreiro e Navarro, 2013). A través da
socialización diferencial transmítense, polo tanto, os
roles e estereotipos de xénero:
Roles de xénero: papeis atribuidos ás persoas en
función de se son homes ou mulleres. Exemplo:
as mulleres son coidadoras e os homes son
proveedores
Estereotipos de xénero: crenzas populares sobre
as características dun determinado sexo.
Exemplo: as mulleres son sensibles e os homes
son fortes.

Dos roles e estereotipos de xénero derívanse os
denominados mandatos de xénero. Preséntanse a
continuación algúns exemplos:
- Presumida
- Emocional
- Sensible
- Delicada
- Faladora
- Predisposta
ao coidado dos
demais

- Estable
- Seguro de sí
mesmo
- Ambicioso
- Independente
- Hábil
- Sustento
económico

2. Sexismo e desigualdade
Os estereotipos e os mandatos de xénero perpetúanse
a través de actitudes sexistas que non necesariamente
han de atoparse cargadas de malas intencións. Pola
contra, unha das formas máis frecuentes de sexismo é
o que se coñece como sexismo benevolente, o
conxunto de actitudes cara as mulleres consistentes na
atribución
subxectiva
de
características
tradicionalmente asociadas ao feminino. Este tipo de
accións atópanse asentadas nunha ideoloxía sexista,
sendo o machismo a súa manifestación principal.
Machismo.
Actos
ou
comportamentos
discriminatorios baseados na crenza de que os
homes son superiores ás mulleres
Sexismo. Ideoloxía que defende a subordinación
das mulleres fronte aos homes, a súa inferioridade
e o conxunto de mecanismos empregados para
soster esta situación

As manifestacións de machismo e desigualdade que se
producen na vida cotiá, de carácter sutil e socialmente
naturalizadas
é
o
que
se
coñece
como
micromachismos. Os micromachismos poden darse
tanto no marco da parella como fóra dela.

No marco da parella, os micromachismos enténdense
como os comportamentos de dominación ou violencia
con carácter sutil que, polo xeral, pasan
desapercibidos.

NA PARELLA
Non
responsabilización
do doméstico

Coartar as decisións
da parella a través
da manipulación.
Exemplo: non
falarlle ata que fai
aquilo que
queremos

FÓRA DA
PARELLA
Infravalorar
a opinión
dunha
muller polo
feito de selo

Asociar a unha
muller a
determinadas
profesións
feminizadas de
forma automática

Os micromachismos e a desigualdade atópanse
estreitamente relacionados coa violencia, pois
funcionan como sustendo ideolóxico da mesma, ao
manter un ideario de dominación, e ubican ás mulleres
nunha posición subordinada que dificulta a saída das
situacións de violencia cando estas se producen.

3. Violencia de xénero: unha
achega á realidade
1. Que é?
A Lei Galega 11/2007 para a prevención e tratamento
integral da violencia de xénero define a violencia de
xénero nun sentido amplo. Esta concepción é a que se
adopta no presente documento, pois considérase que
ao falar de violencia de xénero non abonda con facer
referencia á violencia no marco da parella e exparella,
especialmente se falamos das relacións entre mozos e
mozas. Neste contexto, considérase necesario
visibilizar e poñer sobre a mesa cuestións tales como a
violencia sexual ou o acoso.
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 teña
ou poda ter como consecuencia o dano físico, sexual
ou psicolóxico, incluídas as ameazas de tales actos e
a coacción ou privación arbitraria da liberdade,
tanto se ocorren no ámbito público, como na vida
familiar ou privada

2. Como se manifesta?
Entendendo a violencia nun sentido amplo, as
principais manifestacións da violencia, máis alá da
violencia na parella son: a violencia sexual, o acoso
sexual ou por razón de sexo e a trata de mulleres e
nenas con fins de explotación sexual.
Violencia no marco da parella e exparella. Será
calquera acto violento ou agresión que, en base á
dominación dos homes sobre as mulleres, poda ter
como consecuencia o dano físico, sexual ou
psicolóxico. As diferentes manifestacións de
violencia que se presentan a continuación poden
darse tamén no marco da parella (sexual, acoso,
trata...), é dicir, non son situacións excluíntes
Violencia sexual. Calquera acto de natureza sexual
forzado polo agresor e non consentido que impón
mediante a forza ou a intimidación relacións ou
actos sexuais non consentidos. Pode darse dentro da
parella ou fóra dela
Acoso sexual. Calquera comportamento, verbal ou
físico, de natureza sexual, que atente contra a
dignidade da persoa, xerando un entorno
intimidatorio, degradante ou ofensivo.

Acoso por razón de sexo. Calquera comportamento
realizado en función do sexo dunha persoa co
propósito ou efecto de atentar contra a súa
dignidade e de xerar un entorno intimidatorio,
degradante ou ofensivo
Trata de mulleres e nenas con fins de explotación
sexual. Captación dunha persoa no seu país de orixe
e traslado a outro país baixo engano, ameaza ou o
uso da forza, con fins de explotación sexual no país
de destino

Á vez, a violencia pode adoptar diversas formas, indo
máis alá da violencia física, tales como a violencia
psicolóxica, social ou ambiental:
Psicolóxica

Toda conduta verbal ou non verbal que xera
desvalorización
ou
sufrimento:
insultos,
intimidacións, abuso de autoridade...

Social

Promover o illamento da persoa dos seus
amigos e familiares para favorecer o dominio e
control da mesma. Exemplo: pedirlle á túa
parella que elimine a todos os rapaces dunha
rede social

Ambiental

Exercer violencia sobre elementos do entorno.
Exemplo: Golpear unha porta, unha mesa, unha
parede...

Resulta relevante, por outra banda, visibilizar as
diferentes manifestacións da violencia que se poden
producir en relación coas novas tecnoloxías*, tal e
como o establece a Fundación Fisabio na sua guía ''Jo
com tu'', estas son, entre outras:
Solicitude de intercambio de
imaxes e vídeos intimos na
parella ou fóra dela (sexting)
ou gravar situacións intimas
Fotos ou vídeos tomadas sen
autorización da persoa
Situacións de illamento, cibercontrol e celos nas
redes sociais: solicitar que eliminen a persoas do
sexo polo que se sinten atraídas, censurando
contido en redes ou controlando os contactos
Creación de perfís falsos para acosar a outra
persoa, sexa ou non a súa parella.
Acoso e control a través do dispositivo móbil: envío
masivo de mensaxes ou chamadas de teléfono,
insultos, chamadas a outras persoas para
comprobar a súa localización, etc.
*A Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo conta
cunha Guía Didáctica para docentes que pode ser un recurso de utilidade
para o traballo neste sentido. ¡Desconecta el machismo! Dispoñible en:
http://marinasbetanzos.gal/a-reserva-de-biosfera-incorpora-tik-tok-para-assuas-leccions-de-igualdade/

3. Mitos en torno á violencia
de xénero
Existen diversas falsas crenzas que se atopan
fortemente extendidas na sociedade en relación coa
violencia de xénero. Para favorecer unha igualdade real
e efectiva é importante rachar cos mitos que rodean a
violencia de xénero. Preséntase aquí algúns deles:
1.Os homes que exercen violencia son normalmente
persoas marxinais, persoas con enfermidade
mental...

As persoas que exercen violencia son moitas veces persoas
respectables no seu entorno, que non se caracterizan por ser
violentas na súa vida diaria. Atribuir trastornos mentais as
persoas violentas, non só as exime da súa responsabilidade,
senón que, ademáis, estigmatiza ás persoas que ven a súa
saúde mental afectada.
2. A violencia só existe en familias con poucos medios
económicos

A violencia prodúcese en todos os entornos e estratos
económicos e sociais. As mulleres de elevados recursos
económicos poden ter outro tipo de limitacións á hora de
denunciar a violencia: qué dirán, vergoña ante o círculo
social...

3. Cando se fala da violencia contra as mulleres esaxérase

Cando unha muller socilita axuda, polo xeral, xa se atopa ante
unha situación de violencia grave. A tendencia a minimizar os
testimonios ''non será para tanto...'', ''seguro que era mutuo'',
supón unha traba para que as mulleres se atrevan a
denunciar a violencia.
4. Cando as mulleres din non, ás veces, queren dicir SI

Non, sempre significa non. A crenza de que cando unha
muller di non a veces non o pensa, serve para xustificar
agresións de violencia sexual.
5. A maior parte das violacións prodúcense a altas
horas da noite, en lugares escuros, descampados...

Máis da metade das violacións son perpetradas por persoas
coñecidas en lugares non deshabitados.
6. A maioría das denuncias de violencia de xénero son
falsas

Segundo datos do Poder Xudicial para o ano 2015, só o
0,008% das denuncias dende o ano 2003 foron falsas.

7. Os agresores son polo xeral homes estranxeiros que
proceden de culturas machistas

O Portal Estatístico da Delegación do Goberno contra a
Violencia de Xénero (2020) reflicte que o 90,7% das mulleres
españolas asasinadas fórono a mans de homes españoles.

8. En moitos casos de acoso sexual a muller consínteo
para obter beneficios e logo denuncia ao agresor

O acoso non é un acto involuntario. A persoa agresora é
consciente de que está a agredir a outra, realizando unha
conduta ofensiva ou intimidatoria. Este tipo de afirmacións
restan responsabilidade ao agresor e xustifican a agresión
9. As mulleres que sofren trata son mulleres sen recursos
que ven na prostitución un medio fácil para acadalos

Os tratantes aproveitan situacións de descoñecemento e
enganan as persoas vítimas. Moitas veces as persoas vítimas
de trata pensan que veñen a España a exercer o servizo
doméstico

4. A violencia na parella:
O amor romántico como
factor de risco
O amor enténdese como un sentimento positivo e de
coidado. Sen embargo, os patróns establecidos polo
amor romántico constitúen a ''zona escura'' do amor.
Estos patróns son especialmente perigosos na
adolescencia e poden promover comportamentos de
dominación e control, polo que é relevante poñelos en
cuestión.
Moitas veces, os medios de comunicación, as redes
sociais, o cine, etc. perpetúan este tipo de patróns de
comportamento e son, deste xeito, transmitidos ás
mozas e mozos.
Cabe, primeiramente, determinar, cales son as
características que definen unha relación abusiva, de
acordo coa Fundación Fisabio:
Desequilibrio de poder na parella
Encubrimento deste abuso de poder, con valores
como a preocupación polo benestar da parella
A persoa que a sofre séntese insegura e infeliz

Preséntase a continuación a roda do control e o
poder en parellas mozas, que pode servir para
identificar comportamentos de dominio:

Fonte: Fundación Fisabio. Guía para dinamizar talleres de prevención de
la violencia en parejas jóvenes ''Jo com tu''.tu''

Por último, faise preciso identificar os mitos do amor
romántico, é dicir, aquelas crenzas en torno ao amor
que se consideran características do mesmo e que
poden favorecer a aparición de comportamentos de
control e dominio.

Mito da media
laranxa
Crenza de que estamos predestinadas
á parella que eliximos e que esta é a
única opción posible.
RISCOS.
Tolerancia
excesiva,
aceptación de condutas violentas ''por
amor''

Mito do emparellamento
Crenza de que a monogamia e ter
unha parella heterosexual
é o
obxectivo para lograr a felicidade
RISCOS. Conflito con todo aquilo que
non
se
corresponda:
homosexualidade, relacionarse con
persoas que non son a súa parella...

Mito dos celos
Crenza de que os celos son un signo
de amor ou un requisito indispensable
para o amor verdadeiro
RISCOS.
Xustificación
de
comportamentos egoístas ou inxustos
Mito da omnipotencia
''O amor pódeo todo''. Aséntase na
idea de que se existe o amor
verdadeiro
os obstáculos que
enfronte a parella non importan, pois
é suficiente co amor para resolver
todos os problemas.
RISCOS.
Pode
servir
como
xustificación para manterse nunha
relación violenta, coa crenza de que o
amor o vai a solucionar.

Mito da exclusividade e fidelidade
Crenza de que todos os nosos
desexos
relacionais
han
de
satisfacerse cunha soa persoa
RISCOS. Cuestionamento doutras
amizades, posesión...

Fronte a isto, tratarase de promover relacións
baseadas no bo trato, na igualdade e na liberdade.
As relacións asentadas no bo trato caracterízanse
por (Garchitorena e Aniño, 2020):
Libre expresión de emocións e opinións no
marco da parella e fóra dela e respecto polas
diferencias.
Respecto dos espazos persoais e propios de
ambos membros da parella, mantendo a súa
autonomía e relacións de amizade e familiares.
Baséanse en gañar-gañar, é dicir, todas as
persoas que forman parte da relación se ven
beneficiadas pola mesma.
Algúns dos valores nos que se asentan este tipo de
relación son: a confianza, a liberdade, o respecto, o
diálogo, o equilibrio e o apoio.

PROPOSTA DE
ACTIVIDADES

1.
As nosas
crenzas:
a debate

OBXECTIVOS

Coñecer as crenzas
prestablecidas
do
alumnado sobre a
igualdade
entre
mulleres e homes, a
violencia, os roles de
xénero...

DURACIÓN

1 sesión
MATERIAIS

- Cadrados de
cartulina vermella,
laranxa e verde

Promover
o
pensamento crítico e o
intercambio
de
opinións nun marco
de respecto

- Anexo 1. As nosas
crenzas: a debate.
Listaxe de afirmacións
(Dispoñible en:
www.euroeume.org)

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

ANTES...
É importante recalcar a ausencia de crítica, que se
trata dun debate constructivo e que, en ningún
caso, se admitirán faltas de respecto. Farase
fincapé tamén na necesidade de respectar os
turnos de palabra

DESENVOLVEMENTO
A dinámica do semáforo consiste en dividir a clase
en tres espazos: de acordo, en desacordo ou
NS/NC. A persoa dinamizadora irá dicindo
diferentes afirmacións (Anexo 1) sobre a temática a
debatir, neste caso, a igualdade entre homes e
mulleres e o alumnado irase posicionando na aula
en función da súa opinión.
A adaptación que se propón é aportarlle a cada
estudante papeis de tres cores: laranxa, vermella e
verde. Do mesmo xeito, a persoa dinamizadora irá
dicindo afirmacións e os participantes decidirán de
qué cor ''poñer o seu semáforo'': vermello (en
desacordo), verde (dacordo) ou laranxa (NS/NC).
Promoverase que por cada afirmación se defendan
as diferentes posturas favorecéndose o debate e o
intercambio de opinións entre as e os participantes

2.
Cousas
de que?

DURACIÓN

OBXECTIVOS

Aportar ferramentas
conceptuais
para
comprender
as
desigualdades entre
mulleres e homes

1 sesión

MATERIAIS

- Folios e bolígrafos
- Encerado
- Proxector

Coñecer as atribucións
en base ao xénero
que realizan mozas e
mozos

- Ordenador
- Anexo 2. Cousas de
que?

Listaxe

adxectivos

de

(Dispoñible

en: www.euroeume.org)
ALGUNHAS CUESTIÓNS PARA A REFLEXIÓN

a. Como cremos que estas atribucións nos afectan na
nosa vida diaria? Condicionannos? De que xeito?
b. Como afecta a unha muller ou un home non
responder a aquilo que se espera deles en base ao seu
sexo?

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

PARTE 1.Conceptualización
Presentaranse os conceptos sexo/xénero e roles e
estereotipos de xénero

PARTE 2. Cousas de que?
Unha vez introducida a temática conceptualmente
falarase sobre se se cre que existen ''cousas de
chicas'' e ''cousas de chicos''. Con isto introducirase
a actividade ''Cousas de que?''. Daraselles ás e aos
estudantes unha lista de adxectivos e accións e
pediráselles que os clasifiquen en función de se os
asociarían con ''Homes'', ''Mulleres'' ou ''Ambos''.
(Anexo).
Esta
clasificación
poderá
facerse
individualmente, por grupos ou con toda a aula en
conxunto.
Posteriormente, porase en común e reflexionarase
sobre os roles e estereotipos de xénero

PECHE.

Para pechar a sesión pode reproducirse o vídeo
''Like a girl'' ou ''Acertijo que puede mostrarte algo
de ti mismo que no sabías''. Dispoñibles en:
https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
https://www.youtube.com/watch?v=AYRg2DPj-FM

3.
Woman
splaining

OBXECTIVOS

Identificar
sexistas
producen
diaria

situacións
que
se
na vida

DURACIÓN

1 sesión

MATERIAIS

- Folios e bolígrafos
Xerar consciencia das
consecuencias
que
estas situacións poden
ter
no
desenvolvemento vital
das persoas,

- Proxector e ordenador
- Anexo 3.
Womansplaining
(Dispoñible en:
www.euroeume.org))

ALGUNHAS CUESTIÓNS PARA A REFLEXIÓN

a. Como lles fixo sentir o trato recibido?
b. Como cren que reaccionarían se fose real?
c.
Poden pensar en situacións da vida diaria
semellantes que lles tiveran pasado? (chicos e chicas)

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

PARTE 1.Conceptualización
Introdúcense os conceptos de sexismo/machismo
e micromachismos.

PARTE 2.Womansplaining
A actividade consistirá en realizar un role-playing no
que se reproducirán situacións da vida diaria que
son sexistas, invertindo os roles de xénero. Unha
destas situacións tratarase dunha situación de
''mansplaining'', denominación que se lle outorga a
cando un home lle explica a unha muller algo
dando por feito que o descoñece.
Para desenvolver a actividade outorgaraselle ás
rapazas e rapaces papeis (Anexo) coas suas
funcións no escenario, non podendo ver as
funcións dos demais.
Ao reflectir estas situacións preténdese xerar
empatía e consciencia de cómo os machismos que
se producen na vida diaria poden afectar á nosa
autoestima e desenvolvemento.

PECHE.
Para pechar a sesión pode reproducirse o vídeo
''Micromachismos''. Dispoñible en
https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY

4.
Identificamos
as violencias

OBXECTIVOS

Sensibilizar
e
xerar
consciencia da violencia
de
xénero
como
problema social
Favorecer a identificación
da violencia coma un
problema
relacionado
coa desigualdade entre
homes e mulleres

DURACIÓN

1 sesión

MATERIAIS

- Encerado
- Folios e bolígrafos
- Proxector e ordenador

Rachar
cos
mitos
relacionados
coa
violencia de xénero

- Dispositivos para realizar

Aportar
ferramentas
conceptuais
para
favorecer a identificación
das violencias

- Anexo 4. Identificamos

Desafío

as violencias (Dispoñible
en: www.euroeume.org)

ALGUNHAS CUESTIÓNS PARA A REFLEXIÓN

a. Existe un perfil de persoas que sofren violencia?
b. Por qué se produce violencia? Que comportamentos cren
que se poden corresponder cunha situación violenta?
c. Cal é a relación entre o sexismo e a violencia de xénero?

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

PARTE 1.Conceptualización
Introdúcense os conceptos de violencia de xénero,
manifestacións da violencia e tipos de violencia,
falarase dos mitos da violencia de xénero.

PARTE 2. Identificamos as violencias
Proporanse diferentes situacións (violentas e non
violentas) e deberase identificar, por grupos, se
nesa situación hai violencia e, de habela, se se
produce unha situación de acoso, violencia sexual
ou violencia na parella e se se produce violencia
física, psicolóxica, social ou ambiental. Propóñense 8
situacións, das que se recomenda escoller 5 para a
sesión, adicándose 10 minutos para cada unha
delas. (Anexo 4)

PARTE 3. Desafío: Identificamos as
violencias
Desafío dispoñible en:
https://kahoot.it/challenge/03957344?challenge-id=89f4c9f9eec0-4f08-8d80-1fe9fbbe49aa_1607338040145

Tamén dispoñible en:
https://es.surveymonkey.com/r/B58QWQG (Anexo 4)

5.
Desromantizando

OBXECTIVOS

Sensibilizar
e
xerar
consciencia da violencia
de
xénero
como
problema social
Favorecer a identificación
da violencia como un
problema
relacionado
coa desigualdade entre
homes e mulleres
Promover
o
cuestionamento
dos
mitos do amor romántico
Aportar
ferramentas
para establecer relacións
baseadas no bo trato e
na igualdade

DURACIÓN

1 sesión

MATERIAIS

- Encerado
- Folios e bolígrafos
- Proxector e ordenador
- Cartulinas A2
- Cores, rotuladores para
decorar
- Anexo 5. Desromantizando (Dispoñible
en: www.euroeume.org)

ALGUNHAS CUESTIÓNS PARA A REFLEXIÓN

Antes
a. O amor pódeo todo? Que comportamentos cremos que se
xustifican por amor?
Despois
a. Cremos que estas situacións se producen? Coñecemos casos nos
que suceda?
b. Que podemos facer para cambiar este tipo de comportamentos?
c. Cales deberían ser as bases dunha relación sana

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE

PARTE 1.Conceptualización
Introdúcense o amor romántico e preséntanse os
diferentes mitos que se ubican en torno a el.

PARTE 2. Mitos do amor romántico

Visualizamos os videos da Youtuber Psicowoman,
onde nos fala dos mitos do amor romántico:
1. https://www.youtube.com/watch?v=gFq8WZvtwUs
2. https://www.youtube.com/watch?v=_H9LKCNb4dw

En base a estos vídeos, por grupos, tratarase de
identificar con qué mitos se corresponden ou
relacionan as experiencias que comparte a Youtuber
(Anexo 6). Posteriormente, reflexionarase en conxunto
sobre a relación entre o amor romántico e a violencia
de xénero.

PARTE 3. O malquerer
Faise en conxunto un póster no que se establezan dous
espazos: o malquerer e o benquerer. No apartado do
malquerer,
escribiranse
todos
aqueles
comportamentos que se rexeitan e no benquerer,
aqueles que deberiamos buscar e promover nas nosas
relacións para establecer relacións de bo trato.*
*Pódese utilizar como referente o contido da Guía do Goberno de Canarias Rebeldes de
Género.
Despatriarcando
parejas
(p.
9-13).
Dispoñible
en
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/colecci
on-rebeldes-de-genero/

6.
Nós
contra
o machismo

DURACIÓN

OBXECTIVOS

Favorecer
a
construción
dun
discurso propio fronte
ao machismo

2 sesións

MATERIAIS

- Folios e bolígrafos
Promover
a
visibilización
de
actitudes
e
comportamentos que
rachen co sexismo

- Ordenador e
altofalantes
- Audacity ou outro
programa de gravación
de voz

ALGUNHAS CUESTIÓNS PARA A REFLEXIÓN

a. Que podemos facer nós fronte ao machismo?
b. Podemos pensar en accións das nosas vidas nas que
esteamos activamente dicindo NON ao machismo?
c. Ocórrensenos accións concretas para rachar coa
desigualdade na nosa vida diaria? Cales?

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
SESIÓN 1

Antes...
Promoverase a reflexión a partir das cuestións
que se presentaron con anterioridade

Desenvolvemento. Nós, contra o machismo
Proponse que en grupos de 5 persoas elaboren un
Podcast baixo o título ''Nós contra o machismo''. O
contido será libre pero o obxectivo do mesmo
deberá ser visibilizar comportamentos, actitudes e
estratexias que favorezan relacións en igualdade.
Algúns exemplos serían:
- Narrar unha experiencia de boas prácticas
fronte ao machismo (real ou ficticia)
- Facer un espazo de tertulia de rapazas e
rapaces onde se narren vivencias machistas, se
cuestionen e se formulen propostas
- Facer un espazo de humor onde se fale de
micromachismos en clave cómica
A primeira sesión adicarase a escoller o contido do
Podcast e a guionizalo.

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE
SESIÓN 2
A segunda sesión utilizarase para a gravación do
Podcast. Recoméndase que este non exceda os 15
minutos para adaptarse aos tempos da sesión.

NOTAS

Esta actividade atópase aberta a variacións.
Primeiramente, pódese propoñer o titulo do
Podcast ''Nós contra o machismo'' ou deixar esto á
liberdade das alumnas e alumnos e que elas e eles
decidan un título. Recoméndase que este sexa o
mesmo para todas e todos.
Por outra banda, a lonxitude do Podcast e a
duración da actividade pode adaptarase en función
da dispoñibilidade temporal. De contar con máis
tempo, poderase extender un maior número de
sesións e incluso podería propoñerse como
actividade transversal que se desenvolve ao longo
do curso con diferentes temáticas.
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