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1) Título  

 

REFLEXIONEMOS, NON DEIXEMOS PASAR A OPORTUNIDADE QUE A 

ESCOLA  OFRECE PARA ABRIR OS OLLOS. ESTAMOS A TEMPO 

 

 2)Introdución 

 

A violencia nas relacións de parella na poboación e na mocidade en particular, 

supón, na actualidade, un serio problema social  polo que cada día  require  de máis 

atención xa que é un problema multidimensional pois non só repercute no ámbito da 

parella, senón tamén no contexto familiar e sociocultural onde se produce. 

A escola  desempeña un papel decisivo par a  superación do sexismo e a violencia 

de xénero, á vez que reclama a necesidade dun cambio nas referencias culturais como 

ferramenta fundamental para superar este conflito. 

Non abonda con que o ámbito educativo non sexa sexista, senón que debe  contrarrestar 

influencias que proceden do resto da sociedade, a cal  tende a reproducir dunha xeración 

á seguinte  un modelo baseado no dominio e a submisión. 

Debemos educar o alumnado, que  está  comezando a ter as súas primeiras 

experiencias sentimentais, para manter unhas relacións igualitarias, respectuosas, 

tolerantes e críticas para evitar calquera tipo de violencia  e discriminación. 

Desmontar estereotipos non é fácil, por iso a nosa función, como docentes, debe 

encamiñarse a desenvolver, no noso alumnado, as súas capacidades afectivas en todos os 

ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, buscando 

resolver pacificamente os conflitos. 

Por estes motivos é moi importante traballar a prevención de violencia de xénero 

xa que a adolescencia coincide co comezo da identidade da persoa e, desde os centros 

educativos, temos a obriga de educar en igualdade de xénero, para que nun futuro non se 

repitan as altas cifras de vítimas e darlle as ferramentas para  poder identificar actitudes 

violentas. 

Mediante programas de sensibilización e prevención na escola , poderase lograr 

un cambio de pensamento e aptitude en xeracións futuras, as cales transmitirán a outras 

uns valores que consiga unha gran parte da sociedade máis informada e sensibilizada 

fronte a violencia de xénero. 



 

3) Obxectivos  
• Contribuír á erradicación da violencia sexual na mocidade de ambos os sexos, a 

través da educación e a formación. 

 

• Examinar as causas da violencia de xénero. 

 

• Recoñecer a relación que existe entre a violencia de xénero e a maneira en que 

entendemos as relacións de parella. 

•  

• Identificar e afondar  nas falsas crenzas, relacións tóxicas nas relacións amorosas 

entre homes e mulleres. 

•  Coñecer para previr as novas formas de violencia que xorden no contexto 

dixital.  

• Amosar como poden sentir invadida a súa intimidade nas redes sociais e 

dispositivos móbiles. 

• Analizar a influencia dos mitos do amor romántico na adolescencia. 

• Previr a aparición de comportamentos que poden conducir á violencia e dominio 

sobre a muller desde idades temperás. 

• Describir o perfil da vítima e do violento. 

• Identificar como na súa contorna (afeccións, películas, cancións) se reproducen 

discriminación e fomento de estereotipos sexistas. 

 

• Analizar situacións de discriminación na vida real: xoguetes sexistas, contos 

tradicionais, medios de comunicación, etc. 

 

• Visibilizar e determinar os papeis asignados a homes e mulleres ao longo da 

historia e valorar a contribución de ambos ao desenvolvemento da sociedade. 

 

• Concienciar o alumnado , como parte integrante da sociedade para que non 

apoie e , no seu caso, para que denuncie formalmente os casos de violencia de 

xénero. 

 

• Comprender  a responsabilidade de toda a comunidade educativa para a 

superación da violencia de xénero e de desigualdades. 
 

 

 

 
 
 
 



 
4)Organización, desenvolvemento e 

metodoloxía 
 

--Coñecemento de vocabulario básico: 

Androcentrismo --Coeducación--Desigualdade de xénero –Discriminación--
Apoderamento--Equidade—Escola mixta--Estereotipos de xénero--Feminicidio 

Feminismo—Igualdade-- Linguaxe sexista–Machismo—Novas masculinidades--

Patriarcado—Prexuízo--Roles de xénero—Sexismo--Visibilización—Vulnerabilidade—

Xénero. 

 Día Internacional contra a Violencia de Xénero 

--Busca da data 25 de novembro  para contestar ás preguntas : que? quen? para que? por 

que ? Onde? Cando ? 
--Definición de violencia de xénero. 

--Distintos tipos de violencia : física, psicolóxica, económica, social, ambiental, sexual 

e vicaria. 

-- Debuxo dun ICEBERG   para colocar cada tipo. 

-- Fases en todo proceso de violencia : 

 --acumulación de tensión 

 --explosión ou agresión 

 --reconciliación ou “ lúa de mel “ . 

--Identificación dunha serie de palabras cun determinado tipo de violencia  

--Debuxo dunha gráfica  co nº de vítimas  desde o 2007 a 2020. O que se pretende é que 

dun golpe visual se poida  comprobar o impacto de cada ano. 

  

--Recorte de novas que vaian aparecendo no xornal ( A Voz de Galicia envía exemplares 

todos os mércores dentro do programa “ A Prensa na Escola “) ao longo do curso  sobre 

o tema 

--Preparación dunha exposición  na entrada do centro e que poida ser aproveitada para 

a aprendizaxe de toda a comunidade educativa. 

--Traballo sobre as IRMÁS FANDIÑO RICAT ( AS MARÍAS) pois representan a 

violencia psíquica levada ao extremo. 

Día Internacional da Muller 

--Busca da data 8 de marzo para contestar ás preguntas : que? quen? para que? por 

que ? Onde? Cando ? 

--Cadro con preguntas (cada persoa o seu)sobre actividades domésticas cotiás para 



poñer unha cruz na columna correspondente : PAI---NAI---EU--OUTRAS PERSOAS. 

-- Pensar unha definición para as palabras : EMPREGO—TRABALLO—COIDADO.  

-- A Continuación debuxo dun ICEBERG  para comprobar onde se encontran os 

COIDADOS na parte non visible , a pesar da  importancia que teñen, xa que sen eles 

non  podería desenvolver a sociedade. Reflexión oral sobre  esta imaxe 

-- Nun cadro comparativo  colócanse as características de : 

      COIDADOS : invisibles, non remunerados, non recoñecidos socialmente   

      EMPREGO   : visible, remunerado e recoñecido 

-- Comentario sobre Guía  de la buena Esposa, do ano 1953 e comprobar que valores 

e características se lle atribúen á muller nese momento e comparar se a día de hoxe 

mudou ou non . 

.--Recorte de novas que apareceron ou vaian aparecendo no xornal  

--Preparación dunha exposición  na entrada do centro e que poida ser aproveitada para 

a aprendizaxe de toda a comunidade educativa. 

--Charlas relacionadas cos temas tratados 

--Valoración persoal sobre o traballo. 

 

5) Avaliación 
O principal interese deste proxecto vai encamiñado a aquela mocidade que debido á falta 

ou exceso de información non posúe os recursos necesarias  para  identificar  os  diferentes 

escenarios nos que se pode vivir unha situación de violencia de xénero. Por iso preténdese 

achegarlle a capacidade para identificalos, e poder previr ditas situación. 

Pero para previr, hai que combater o problema desde a coeducación e mediante 

estratexias de prevención  poderá ser posible: 

--recoñecer a violencia de xénero  

--modificar actitudes sexistas .   

--identificar a  fases do ciclo de violencia     

--destruír  mitos  erróneos sobre os  malos tratos  cara á  muller. 

--lograr  un  cambio  de pensamento e aptitude  en xeracións  futuras 

--desbotar os estereotipos que levamos arrastrando de xeración en xeración. 

--recoñecer o papel que debe desempeñar a escola na superación do sexismo e da 

violencia de xénero xa que é unha ferramenta fundamental para vencer este problema. 

--abordar o tema ao longo do curso escolar pois non basta con traballar este problema 

nunha data simbólica. 

--crear unha sociedade máis xusta e igualitaria. 

 



 
6) Alumnado participante (ensinanza, ciclo, curso, nº de alumnos e nº de alumnas, 

número de aulas) 

 

 

     

ESO 3º ESO 2 grupos  

  

  

7)Profesorado participante (Nome e apelidos, DNI, 

especialidade) 
 

MARIÁN ARAÚJO MUIÑOS            LINGUA GALEGA 

 

CLAUDIO RODIÑO CARAMÉS        HISTORIA   

 

 

 

 


