Prezada familia:
O pasado curso 2018/2019 os equipos docentes
observaron con
preocupación que o alumnado xa desde os primeiros cursos de Primaria
tiñan acceso e visionaban pornografía fóra dos centros a través de
diversos dispositivos tecnolóxicos. Esta circunstancia vai en consoancia e
directamente relacionado cos últimos estudos sobre este fenómeno, do que
alerta a Fiscalía Xeral do Estado:
 Ademais do aumento da violencia machista e sexual entre menores,
destaca a subida do 43 % en caso de violacións con menores e
concretamente nas agresións sexuais múltiples.
 Dende 2016 coñécense 147 agresións sexuais múltiples das que eran
menores de idade 56 vítimas e 124 agresores.
 9 de cada 10 mozos mira, busca e descubre casi todo o relativo á
sexualidade en internet.
 O inicio do visionado de pornografía sitúase nos 8 anos, tal e como
comprobamos o pasado curso escolar no noso propio alumnado.
Así, os datos dos últimos anos relacionan directamente o uso da pornografía a
través das redes cun aumento alarmante de violencia machista e sexual en
menores de idade.
Esta é unha situación á que hai que dar resposta tanto dende as administracións,
como dende os centros educativos, en corresponsabilidade coas familias con
menores. De aí que o centro, en colaboración co Concello de Mugardos, está a
organizar unha resposta a través de diversas intervencións, principalmente co
alumnado nas que é fundamental que as familias se impliquen.
Polo momento, recomendamos a asistencia a unha conferencia na que se
abordará esta problemática o vindeiro luns 28 de outubro de 2019, ás 19.30 h na
biblioteca do Casino Mugardés. Impartirá a conferencia dona Amelia Tiganus
activista feminista, formadora e supervivinte de prostitución e trata: Entre a

prostitución e a pornografía, ¿Como vivir unha vida libre de
violencia sexual?
Amelia Tiganus tamén acudirá ao IES de Mugardos a informar ao alumnado dos
cursos: 3º e 4º da ESO e 1º e 2º de Bacharelato do entramado da pornografía en
internet e a relación directa coa prostitución e co aumento da violencia sexual en
menores.
Son os pais e as nais as que maior responsabilidade teñen no bo ou mal uso dos
dispositivos por parte dos seus fillos e fillas, e a información que se brinda facilita
esa labor educativa das familias e, por tanto a prevención de condutas de risco
en relación a este tema.
Mugardos, 22 de outubro de 2019
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