
PROGRAMA QUÉROTE 

A sexualidade é unha condición indisocible do ser humano que nos fai persoas únicas e 
particulares. Nunha etapa de cambios como é a nosa, é importante que contemos coas 
ferramentas e instrumentos precisos que nos axuden no proceso para aceptarnos e a vivir a 
nosa sexualidade dun xeito positivo e satisfactorio. 

Obxectivos do Programa 
 
- Achegar información e ferramentas para o traballo da educación sexual na aula.  
- Estimular unha autoestima positiva co obxecto de reducir a influencia da presión 
grupal.  
- Educar en habilidades que favorezan a toma de decisións responsables para un 
mesmo e para a comunidade.  
- Poñer en valor a diversidade e fomentar o seu respecto de cara a unha convivencia 
construtiva e harmónica.  
- Achegar información en canto a situacións que poden acontecer de determinadas 
situacións  (seguridade no uso da tecnoloxía, prevención de embarazos, ETS,…)   
- Ofrecer a posibilidade de traballar de maneira individual con aqueles usuarios que 
así o precisen, para dar información ou intervir en determinadas situacións que 
requiran asesoramento.  
- Realización de fichas informativa e evaluativas sobre a nosa situación. 



TEMATICAS TRABALLADAS 
 
- Presentación do programa e do servizo Quérote+ 
  
- Que é isto do sexo? Sexualidade? Erótica?  
 
- Orientación e identidade sexual  
 
- Falando do amor: e ti que opinas?  
 
- Cultivando habilidades para as relacións persoias  
 
- As relacións entre os sexos a través da tecnoloxía  
 
- Erótica e métodos anticonceptivos  
 
- Prevención ITS e embarazos non planificados  
 
- Traballo Final: As relacións tóxicas 

TIPOS DE RELACIONES TÓXICAS 



Son relacións nas que quedamos atrapados por unha 
especie de rede negativa, non só refírese a relacións 
amorosas senón que poden ser relacións de amizade ou 
familiares. 
As relacións tóxicas son aquelas que nos fan sentir mal, 
cambiar a formas de ser que non nos gustan,  
altérannos de xeitos que non podemos controlar ou 
destrúen quen somos.  
Son relacións que nos fan infelices. E ademais das que é 
moi difícil saír. 

Qué é unha relación tóxica? 



1. AS RELACIÓNS NAS QUE SÓ ESTÁ A 
CARGO UNHA PERSOA 
2. As RELACIÓNS QUE TEÑEN A FUNCIÓN 
DE COMPLETARCHE OU ENCHERCHE 
3. RELACIÓNS CO-DEPENDENTES 
4. RELACIÓNS BASEADAS EN 
EXPECTATIVAS IRREAIS OU IDEALIZADAS 
5. RELACIÓNS NAS QUE O PASADO 
UTILÍZASE PARA XUSTIFICAR O 
PRESENTE 

TIPOS DE RELACIÓNS TOXICAS 



6. AS RELACIÓNS BASEADAS EN 
MENTIRAS CONTINUAS 
7. RELACIÓNS NAS QUE O PERDÓN 
NON TEN CABIDA E NAS QUE NON HAI 
INTENCIÓN DE REPARAR A CONFIANZA 
8. RELACIÓNS NAS QUE A 
COMUNICACIÓN É PASIVO-AGRESIVA 
9. RELACIÓNS GOBERNADAS POLA 
CHANTAXE EMOCIONAL 
10. RELACIÓNS QUE QUEDAN NUN 
SEGUNDO PLANO 



Dependencia: Depender de  
alguén con comentarios como  
non podo vivir sen ti, aínda  
que se pode dicir se os dous  
da parella saben que non é ao  
pé da letra.  
E da dependencia saen os  
celos, os celos non son un  
símbolo de amor. 
 

-Liderazgo: É cando a túa parella  
diche algo indirectamente para que  
escollas a decisión que el/ela queira  
tomar e ti non. 

Sinais dunha relación tóxica 



-Control: É unha sinal fácil de  
ver, por exemplo: se che mira o  
móbil, se controla as túas 
mensaxes,  
se quere o contrasinal das túas 
redes  
sociais.... Se non lle proporcionas  
ese control da túa vida sentiranse  
molestos. 

-Carácter: Provoca que  
se sintan molestos ou enfadados  
e que cheguen a criticar os teus  
gustos o afecións, iso pode  
provocar una baixada de 
autoestima  
que vai a facer que aínda te sintas  
máis unido/a a la relación. 



-Escusar: Ter que chegar  
a escusar os seus 
comportamentos  
diante da xente da túa contorna e  
incluso a ti mesmo 

-Recorrencia: Recorrer 
sempre  
ó pasado para xustificar cousas 
como  
por exemplo: cando a túa parella  
comete un erro e ti llo dis e el  
recorre a feitos pasados para  
xustificarse. 



-Falso perdón: Pedir perdón 
pero  
que non sexa un perdón de 
verdade  
porque vaino volver repetir,  
o que conleva ó círculo do 
maltrato.  
Cando estase no círculo do  
maltrato hai que saír del  
inmediatamente. O círculo do  
Maltrato componen por un  
momento tóxico (unha bronca  
enorme), despois esa persoa 
pídeche  
perdón e volvedes a estar como 
antes  
e repítese o mesmo. 



-Victimismo: Cando a persoa tóxica da relación faise a  
vítima. Como cando di: “hei ter este comportamento contigo”  
Porque ti fixéchesme X cousas e vai intentar que todo o  
mundo estea na túa contra. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- AUMENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL 
-REDUCCIÓN DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO 
-DOLORES DE CABEZA 
-COLESTEROL ALTO 
-DEPRESIÓN 
-INSOMNIO 
-AUMENTO DE PESO 
-ANSIEDAD 
-PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
-PROBLEMAS DE CORAZÓN 

CONSECUENCIAS 
 
- PROBLEMAS FÍSICOS: 



 ANTEPOÑER OS DESEXOS DA OUTRA PERSONA  
   AOS TEUS 
 A FELICIDADE DEPENDE SOLO DA PERSOA QUE AMAS 
 CÓSTANOS DICIR NON 
 PENSAS QUE SE NON TE QUERE É PORQUE NON 

ERES  
   NADA 

DEPENDENCIA 





 NUNHA RELACIÓN TÓXICA TES MEDO E ISO AFECTA A  
  SEGURIDADE EN TI MESMO. 
 FAITE PENSAR QUE NON VAS A ATOPAR A NINGUÉN  
   MELLOR E FAITE MÁIS DIFÍCIL SAÍR DA RELACIÓN 

TÓXICA. 

QUÍTANCHE A CONFIANZA 



Consellos para evitar relacións 
tóxicas 
 
 
Recoñece porqué queres estar nunha relación 
Cando acabamos de pasar por un mal momento , é facil 
engancharse á primeira persoa que pasa e non pensar 
nas consecuencias. Para evitar estas situacións antes de 
que sexa tarde hai que pensar nos puntos que han ir mal 
na relación pasada para non volver caer no mesmo. 

 
 

Evita relacións que se supón vanche a completar 
A nosa cultura incúlcanos desde pequenos que 
precisamos unha relación para estar completos. Buscar 
unha parella para que encha os teus puntos baleiros é o 
primeiro paso para comezar unha relación tóxica. 



Non che deixes levar só polos sentimentos se queres evitar caer en  
relacións tóxicas, precisas aprender a ver as cousas en frío, non só  
deixarte levar polo amor a primeira vista» 
 
Esquéceche do mito de que a química o é todo, contrario á crenza 
popular, a satisfacción e realización persoal non se basean na  
plenitude sexual. A atracción física é necesaria nunha relación,  
pero a verdadeira atracción atópase máis aló da beleza física. 
 
Foxe das relacións baseadas en mentiras. 
A confianza é a base dunha relación saudable, e cando a confianza  
pérdese necesítase tempo e vontade por parte das dúas persoas 
para  
reparar e sanar esa relación. 
Por iso, dende ocultar a verdade ata mentir descaradamente,  
o mellor é que fuxas desas relacións tóxicas, a mentira non  
che vai a levar a ningún lado, tampouco as verdades a medias 
 e moito menos usar frases como: Non llo dixen, pero tampouco  
lle mentín Se queres evitar caer en relacións tóxicas, detecta aos  
mentirosos ou mentirosas e sal correndo deles. 



Valores contrarios ou moi desparellos son unha receta 
para un corazón roto 
 
Por iso é moi importante que, aínda que haxan pequenos desacordos,  
os valores fundamentais, os que realmente importan sexan compartidos 
por ambos, cousas como determinar que é correcto e que non nunha  
relación, a idea aquí é que evites terminar en relacións tóxicas que o  
único que farán é danar a túa integridade, afastarche dos teus propósitos  
e metas, e posiblemente cambiar por completo a túa esencia e 
identidade  
con relación aos teus valores e principios. 
 
 
 

Debes ter ben clara a túa identidade, saber quen es, non buscar que 
outras persoas complétenche, senón que ambos poidan ser de axuda 
mutua 

Exemplo de relación tóxica: 
https://www.youtube.com/watch?v=8tmB-wF_l3c 
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