
Ficha para 

profesor

A maioría dos obxectivos 

propostos inicialmente  no Plan 

Proxecta terán a súa concreción no 

traballo de posta en común d

película:  

.- Fomentar un clima de convivencia 

positivo: actividades de escoita activa, 

respecto quenda de palabra, 

participación activa de cada membro 

do grupo 

.- Favorecer as relacións  

dentro do grupo: respecto á opinión de 

todos, non se trata de falar de 

coñecementos, senón de opinar

.- Coñecer a nosa realidade como seres 

sexuados: contrapunto 

sexualidade da nai e da filla

.- Modificar estereotipos sexuais e 

afectivos: a afectividade dos 

Ficha para o 

profesor 

 

A maioría dos obxectivos 

propostos inicialmente  no Plan 

Proxecta terán a súa concreción no 

traballo de posta en común desta 

Fomentar un clima de convivencia 

actividades de escoita activa, 

de palabra, 

participación activa de cada membro 

 interpersoais 

respecto á opinión de 

todos, non se trata de falar de 

coñecementos, senón de opinar 

Coñecer a nosa realidade como seres 

contrapunto entre a 

da nai e da filla 

Modificar estereotipos sexuais e 

a afectividade dos 

personaxes masculinos, as expectati

da nai para as súas fillas,..

.-Establecer as bases para unha 

autoestima positiva: a seguridade de 

Ana, a súa toma de decisións, 

.- Establecer vínculos entre afectividade 

e sexualidade: Ana decide libremente 

cando, con quen e como

primeira relación sexual. 

Como complemento á pr

película propoñemos 

común co apoio da presentación en 

power-point que marca temporalme

momentos clave da película e onde 

poderán tratarse os seguintes temas de 

debate:  

Dous modelos de 

muller.

A razón do conflito entre Ana e Doña 

Carmen  

Contidos a traballar:  

A feminidade dende o modelo 

tradicional. 

O papel da muller na sociedade actual

Conciliación vida laboral e familiar.

Imposición social de determinados 

cánones de beleza 

rsonaxes masculinos, as expectativas 

da nai para as súas fillas,.. 

Establecer as bases para unha 

a seguridade de 

, a súa toma de decisións,  

Establecer vínculos entre afectividade 

Ana decide libremente 

e como quere ter a súa 

primeira relación sexual.  

Como complemento á proxección da 

película propoñemos una posta en 

común co apoio da presentación en 

point que marca temporalmente 

momentos clave da película e onde 

os seguintes temas de 

Dous modelos de 

muller. 

A razón do conflito entre Ana e Doña 

A feminidade dende o modelo 

O papel da muller na sociedade actual 

Conciliación vida laboral e familiar. 

Imposición social de determinados 



Estudas ou traballas?

Doña Carmen: o papel tradicional

A nai de Ana representa a 

social para que as mulleres sigan a 

comportarse segundo un modelo de 

feminidad tradicional (obediencia filial, 

importancia da virxinidade, do aspecto 

físico como arma para cazar un home, a 

relixiosidade misturada con cert

superchería (peticións va

trrenales aos santos), o fatalismo

 É algo máis que un conflito xeracional, 

ademais, emprega  a chantazxe 

emocional buscando o seu 

protagonismo na vida dos demais 

(males físicos, sacrificios, a pena, a 

lástima) como arma para acadar o que 

quere. Para ela a meta da súa filla debe 

ser conseguir un home, ser nai e 

reproducir o tipo e modelo de familia 

tradicional que pasa tamén por coidala 

a ela, que tanto se esforzou sempre 

polas súas fillas (como Panchita coidou 

do seu pai, porque era unha boa fi

Estudas ou traballas? 

Carmen: o papel tradicional 

A nai de Ana representa a presión 

s mulleres sigan a 

comportarse segundo un modelo de 

feminidad tradicional (obediencia filial, 

importancia da virxinidade, do aspecto 

físico como arma para cazar un home, a 

relixiosidade misturada con certa 

(peticións vanales e 

, o fatalismo. 

 

É algo máis que un conflito xeracional, 

ademais, emprega  a chantazxe 

buscando o seu 

protagonismo na vida dos demais  

(males físicos, sacrificios, a pena, a 

para acadar o que 

a a meta da súa filla debe 

onseguir un home, ser nai e 

reproducir o tipo e modelo de familia 

tradicional que pasa tamén por coidala 

orzou sempre 

polas súas fillas (como Panchita coidou 

do seu pai, porque era unha boa filla) 

Ana: a protagonista

O personaxe principal está en 

confrontación directa coa súa nai 

(“parece que me odia, cree que estoy 

gorda, que soy fea y no sé que más”)

Ana loita coa súa familia para, se

romper con ela, poder desenvolverse 

como muller dende outras facetas.

  

É obrigada a traballar no taller da súa 

irma e así coñecer a dureza do traballo. 

A súa nai continuamente pon trab

dificultades para que non poida ac

os seus soños.. Pero ao final, esa 

mesma experiencia é a que lle axuda a 

tomar a decisión final de estudar e 

comezar a facer a súa vida.

A película é a viaxe iniciática de Ana 

cara a madureza, coñecemos como lle 

afectan os tópicos de xén

cambian as súas relación familiares 

(canto más se reafirma en 

como vive a súa primei

sexual e amorosa.  

Ana: a protagonista 

O personaxe principal está en 

confrontación directa coa súa nai 

(“parece que me odia, cree que estoy 

gorda, que soy fea y no sé que más”) 

a loita coa súa familia para, sen 

oder desenvolverse 

dende outras facetas. 

É obrigada a traballar no taller da súa 

irma e así coñecer a dureza do traballo. 

ente pon trabas e 

e non poida acadar 

ños.. Pero ao final, esa 

sma experiencia é a que lle axuda a 

mar a decisión final de estudar e 

comezar a facer a súa vida. 

xe iniciática de Ana 

cara a madureza, coñecemos como lle 

afectan os tópicos de xénero, como 

bian as súas relación familiares 

(canto más se reafirma en si mesma) e 

eira experiencia 



Os roles masculino 

e feminino

O papel protector dos person

masculinos. 

Contidos a traballar 

Sexo e xénero 

Roles culturalmente  asociados á muller 

e ao home  

Protección e afectos

O eu, a idea que nos formamos 

mesmos, constrúese reelaborando a 

información que recibimos do exterior. 

O “Eu” enténdese en relación aos 

outros. Ana rebélase ante os reforzos 

negativos que recibe da ´sua nai, aínda 

que se sinte incapaz de facer dano a 

aqueles que quere , polo que vai 

pospoñendo as súas metas persoais.

Na busca dese equilibrio entre o “eu 

ideal” e o “eu real” é axudada por 

reforzos positivos que recibe dos 

protagonistas masculinos:  

A importancia da afectividade recíbea 

do seu pai e do seu av

síntese protexida  e escoitada, entende 

o valor de sentirse membro dunha 

familia;  

Os roles masculino 

e feminino 

O papel protector dos personaxes 

Roles culturalmente  asociados á muller 

Protección e afectos 

que nos formamos de nós 

úese reelaborando a 

información que recibimos do exterior. 

O “Eu” enténdese en relación aos 

outros. Ana rebélase ante os reforzos 

negativos que recibe da ´sua nai, aínda 

que se sinte incapaz de facer dano a 

e quere , polo que vai 

pospoñendo as súas metas persoais. 

Na busca dese equilibrio entre o “eu 

ideal” e o “eu real” é axudada por 

reforzos positivos que recibe dos 

 

A importancia da afectividade recíbea 

vó, con eles 

síntese protexida  e escoitada, entende 

o valor de sentirse membro dunha 

O valor da intelixencia recíbeo do seu 

titor o Sr. Guzmán, que a va

alá de ser home ou muller, 

hispana, das súas dificultades 

económicas,…  axúdalle a descubrir e a 

explotar todas as súas capacidades; 

A subxectividade do físico é 

grazas a Jimmy, cando el lle di “eres 

preciosa” , ela síntese así, pese a non 

cumprir o modelo social de beleza. 

 

da intelixencia recíbeo do seu 

que a valora máis 

ller, da súa orixe 

, das súas dificultades 

údalle a descubrir e a 

as súas capacidades;  

 

ade do físico é fortalecida 

as a Jimmy, cando el lle di “eres 

la síntese así, pese a non 

ir o modelo social de beleza.  

 



Sobre esposas e nais 

 

Fronte a idea de que a meta de toda 

muller na vida sexa casarse e coidar da 

súa familia, Ana considera que agora o 

máis importante e estudar e formarse 

profesionalmente. Sen renunciar a elo, 

considera que a maternidade non é a 

única forma de realizarse como muller. 

Nese senso a presión da nai é moi forte 

ao longo de toda a película e o eixo 

principal de tensión (por ex., cando di 

que ela pode ensinarlle a coser, a 

atender ao seu home, a coidar do seus 

fillos e que todo iso non o aprenderá na 

Universidade). Tamén queda reflectido 

en como  valora a Estela, que quedou 

solteira e se fillos (con 28 anos é un 

caso perdido) e na dificultade coa que a 

súa nai asume a menopausa. 

Os cánones de 

beleza femininos 

A presión social por ser una muller 10 

nun corpo 10. 

 

Contidos a traballar 

Estereotipos de beleza 

Presión social 

Diferenzas entre corpos reais e ideais 

Sentirse ben cun mesmo… 

Fronte á idea de que a gordura é fea y 

que debe adelgazar para estar bonita 

ante os homes segundo o cánones 

dominantes da beleza, Ana afirma que 

ela é algo máis que físico e que ninguén 

debe valorala só por este: o corpo non 

pode limitar a súa autoestima . 

Ademais afirma que a súa gordura e a 

das súas compañeiras é bonita, porque 

é o corpo das mulleres de  verdade. 

Tamén na escena na que Ana e o resto 

de traballadoras quitan a roupa, vese 

claramente que a gordura é algo 

relativo e non pode ser o centro das 

nosas preocupacións. 

Con relación a este tema é  importante 

remarcar cómo, durante toda a 

película, a nai de Ana dedícase a 

insultala e a reprimila facéndolle 

comentarios de mal gusto ao respecto 

do seu físico. Dona Carmen ten unha 

idea da beleza mais instrumental, pois 

serve para conseguir un  marido, 

despois, unha vez casada xa non é tan 



importante. Algunha das mulleres 

intenta defenderse desa presión con 

sentido do humor (“No hay mejor 

aderezo que la carne encima del 

hueso”), pero non transmite 

convencemento ata que Ana as fai 

amosar os seus corpos en público. As 

referencias ás dimensións dos vestidos 

que teñen que facer tamén son 

indicativos das regras sociais sobre o 

corpo da muller..  

É interesante ver a evolución de Ana 

respecto esta presión, se ben ten as 

ideas claras dende o principio só se 

posiciona realmente cando ten que 

tomar decisións sobre a súa vida

…pese ás presións sociais

Cal é o modelo e o canon de beleza 

occidental? Afectan por igual a homes e 

mulleres? 

Como é o corpo das protagonistas da 

película? Que relación teñen co seu 

corpo?  

O modelo de beleza vaise construí

ao longo da historia. En cada etapa 

as mulleres 

intenta defenderse desa presión con 

(“No hay mejor 

aderezo que la carne encima del 

), pero non transmite 

ata que Ana as fai 

amosar os seus corpos en público. As 

referencias ás dimensións dos vestidos 

en que facer tamén son 

indicativos das regras sociais sobre o 

 

É interesante ver a evolución de Ana 

respecto esta presión, se ben ten as 

ideas claras dende o principio só se 

realmente cando ten que 

tomar decisións sobre a súa vida. 

…pese ás presións sociais 

Cal é o modelo e o canon de beleza 

occidental? Afectan por igual a homes e 

Como é o corpo das protagonistas da 

película? Que relación teñen co seu 

eleza vaise construíndo 

ao longo da historia. En cada etapa 

destácase ou valórase unha cualidade 

diferente e as mulleres “deben” 

axustarse a ese patrón. Pódense buscar 

exemplos variados a través da a

da fotografía.  

Actualmente, cal sería

quen marca o que é “bonito”? Quizais 

as modelos e as actrices? Ou son elas 

tamén vítimas dunha moda imposta?

Hai exemplos de mulleres con 

proxección pública que se resistan a 

ese canon imposto? 

Que “sacrificios” fan as mulleres para 

axustarse a ese patrón? 

A sexualidade

“Valgo más que lo que tengo entre las 

piernas”. Toda unha declaración de 

principios para preparar

decisión final.   

 

destácase ou valórase unha cualidade 

diferente e as mulleres “deben” 

axustarse a ese patrón. Pódense buscar 

mplos variados a través da arte ou 

ía ese patrón?, 

quen marca o que é “bonito”? Quizais 

as modelos e as actrices? Ou son elas 

tamén vítimas dunha moda imposta? 

Hai exemplos de mulleres con 

proxección pública que se resistan a 

Que “sacrificios” fan as mulleres para 

e patrón?  

A sexualidade

 

“Valgo más que lo que tengo entre las 

Toda unha declaración de 

rnos para a gran 



Contidos a traballar:  

Afectividade e sexualidade

O uso de métodos 

anticonceptivos: o preservativo

A virxindade 

A menopausa 

A primeira experiencia

Ana, pese a presión continua

somete a súa nai, decide libremente ter 

a súa primeira experiencia sexual. Ela 

elixe o momento e a persoa, aínda que 

sexa consciente de que vai marc

deixarán de verse, síntese moi unida a 

Jimmy, el valóraa por como é, fal

igual a igual e sinte que a

mutua.

Tamén decide tomar as precaucións 

necesarias para evitar un embarazo 

non desexado, non porque como di a 

nai sería una vergoña, senón porque 

non é o momento de ser nai.

As imaxes despois desa experiencia (ela 

diante do espello) transmiten a 

sensación de benestar persoal, de 

sentirse ben con ela mesma. Benestar 

Afectividade e sexualidade 

O uso de métodos 

anticonceptivos: o preservativo 

A primeira experiencia 

continua á que a 

somete a súa nai, decide libremente ter 

a súa primeira experiencia sexual. Ela 

ersoa, aínda que 

sexa consciente de que vai marchar e 

deixarán de verse, síntese moi unida a 

immy, el valóraa por como é, falan de 

igual a igual e sinte que a atracción é 

 

Tamén decide tomar as precaucións 

necesarias para evitar un embarazo 

non desexado, non porque como di a 

a, senón porque 

non é o momento de ser nai. 

As imaxes despois desa experiencia (ela 

diante do espello) transmiten a 

sensación de benestar persoal, de 

con ela mesma. Benestar 

interrompido novamente pola nai.

Como vive Ana a súa primeira 

experiencia sexual? Hai unha 

transformación persoal despois? Nótaa 

Ana?  

A negación da menopaus

A importancia da sexualidade para 

Doña Carmen está presente en moitos 

momentos da película. 

Doña Carmen a menopaus

actitude amosa ante este 

físico? 

Pese a ser un tema tabú, o sexo 

aparece continuamente na película.

Aparece con ironía nas conversas do 

taller, hai referencias   á importa

virxindade e, por suposto, 

Carmen  a menstruación 

valor da muller, tela sig

e poder ter fillos, por iso r

menopausa, non quere enfrontarse a 

ese cambio. Ela é o motor

asocia a menopausa a un

física, a unha perda do seu valor como 

muller. Non o pode aceptar.

mpido novamente pola nai. 

Como vive Ana a súa primeira 

ncia sexual? Hai unha 

transformación persoal despois? Nótaa 

A negación da menopausa

 

A importancia da sexualidade para 

oña Carmen está presente en moitos 

momentos da película. Que supón para 

a menopausa? Que 

ante este cambio 

Pese a ser un tema tabú, o sexo 

aparece continuamente na película. 

ironía nas conversas do 

eferencias   á importancia da 

por suposto, para Doña 

a menstruación é como un 

valor da muller, tela significa ser xoven 

e poder ter fillos, por iso rexeita a 

a, non quere enfrontarse a 

ese cambio. Ela é o motor da familia e 

a a unha decadencia 

a perda do seu valor como 

muller. Non o pode aceptar. 



Hai cambios na nosa sociedade sobre o 

que representa a menstruación? Que 

mitos coñeces sobre a menstruación? E 

sobre a menopausa?  

A virxindade 

  

En determinadas culturas a virxin

é aínda un valor moi preciado, asociado 

á pureza persoal e ao honor. 

O valor que se da/daba a virxinidade 

implica que a muller non debía ter 

ningunha relación sexual antes do 

matrimonio. O valor que se lle deu 

sempre á virxinidade pode 

que a sexualidade estivo unida a idea 

da concepción, as relacións sexuais que 

simplemente buscaban o

estaban mal vistas. 

O concepto de virxinidade está unido a 

cuestións morais e/ou relixiosas

iedade sobre o 

que representa a menstruación? Que 

enstruación? E 

 

determinadas culturas a virxindade 

preciado, asociado 

á pureza persoal e ao honor.  

 

a virxinidade 

muller non debía ter 

ión sexual antes do 

O valor que se lle deu 

sempre á virxinidade pode basearse en 

idade estivo unida a idea 

da concepción, as relacións sexuais que 

simplemente buscaban o placer 

O concepto de virxinidade está unido a 

relixiosas? 

Diferenzas entre o valor que lle da Ana 

e doña Carmen á virxinidade

En que outros momentos da película 

hai referencias ao valor de v

(que nos dan  a entender coa boda de 

Amanda?, que ocorre na telenovela?)

Ana : a decisión final

Ao longo da película Ana vai dando 

pequenos/grandes pasos cara á súa 

independencia: cuestionar o 

matriarcado, rebelarse contra os 

estereotipos, criticar o sistema laboral,

ter a súa primeira relación sexual,  

buscar solucións que lle permitan ir á 

Universidade…. Ata que finalmente 

mrcha a Nova Iork co que sesio supón 

de ruptura da unidade familiar, tal e 

como a entende doña Carmen

Que futuro lle auguras a Ana 

profesionalmente? Como pensas que 

serán as súas relacións familiares?

Aceptará  finalmente doña Carmen a 

decisión de Ana? 

nzas entre o valor que lle da Ana 

e doña Carmen á virxinidade 

En que outros momentos da película 

ncias ao valor de virixinidade 

n  a entender coa boda de 

?, que ocorre na telenovela?) 

Ana : a decisión final 

Ao longo da película Ana vai dando 

pequenos/grandes pasos cara á súa 

independencia: cuestionar o 

matriarcado, rebelarse contra os 

estereotipos, criticar o sistema laboral, 

ter a súa primeira relación sexual,  

buscar solucións que lle permitan ir á 

Universidade…. Ata que finalmente 

mrcha a Nova Iork co que sesio supón 

de ruptura da unidade familiar, tal e 

como a entende doña Carmen

 

Que futuro lle auguras a Ana 

nte? Como pensas que 

serán as súas relacións familiares? 

Aceptará  finalmente doña Carmen a 


