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PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE PREVENCIÒN DA VIOLENCIA DE 
XÉNERO NOS IES (INSTITUTOS DE ENSINO SECUNDARIO)  DE LUGO.  
CURSO 2017-2018. 
 
O Programa Socioeducativo de prevención da violencia de xénero é unha 
actividade cunha longa de traxectoria,  que conta coa supervisión no deseño, 
coordinación e seguimento do persoal técnico da Casa da Muller.  
Para a execución do Programa contactouse cos centros educativos a través dos 
Departamentos de Orientación, que coordinaron os obradoiros nos respectivos 
centros. 
No presente curso escolar participaron ao redor de 600 alumnas e alumnos dos 
IES LEIRAS PULPEIRO, LUCUS AUGUSTI, MURALLA ROMANA e XOÁN 
MONTES.  
Ademais se están a realizar actividades formativas sobre igualdade de xénero nos 
CEIP (CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA) de CASÁS, ILLA 
VERDE e no IES ANXEL FOLE.  
 
Este programa sitúase no ámbito da prevención primaria posto que inclúe todas 
aquelas actuacións dirixidas a reducir a probabilidade de aparición do problema da 
violencia de xénero, antes de que este chegue a manifestarse.  O que pretendemos 
co programa é a adecuada información e a conceptualización da violencia de 
xénero como factor de protección. Ante problemas tales como as drogas ou o 
alcohol é sobradamente coñecida a pertinencia de ter unha boa información, no 
caso da violencia de xénero, a falta de información ou a información errónea acerca 
da orixe e as causas do problema, o grao de risco de exercelo ou padecelo, as 
diversas formas que se poden exercer, as secuelas que produce, etc. concrétanse 
en mitos culturais que negan, minimizan ou xustifican este tipo de violencia. 
 
 
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
Dada a problemática social que supón a violencia de xénero e a importancia que 
ten a adolescencia na formación de actitudes e crenzas que poden favorecela, 
solicitouse a colaboración dos centros para que o alumando participante no 
programa, con anterioridade ao desenvolvemento das sesións, participase nunha 
avaliación inicial cumprimentando un cuestionario online. Os datos compilados 
permitíronnos coñecer as motivacións, intereses e coñecementos previos do 
alumnado. Así mesmo, a análise da información permitiu elaborar informes parciais 
de cada un dos centros e recoller a percepción da mocidade sobre a violencia de 
xénero. Polo tanto, a realización desta investigación preliminar permitiu definir o 
contexto de traballo e sentou as bases do deseño dos contidos e actividades 
realizadas nas aulas, permitindo mellorar a orientación das sesións de traballo de 
forma específica en cada un dos centros e grupos cos que se traballou. 
 
Estes datos resultan moi interesantes e están na liña dos obtidos noutras 
investigacións realizadas no noso país. Así, por exemplo, o Informe DO CIS 
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PERCEPCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO NA ADOLESCENCIA E A 
XUVENTUDE,  de 2015,  encargado polo Ministerio de Sanidade, Asuntos Sociais e 
Igualdade revela que boa parte da poboación moza non é quen de identificar 
determinadas formas de violencia machista, o que o mesmo que dicir, que rexeitan 
en maior medida as agresións físicas, pero non a violencia de control, que tamén 
debe considerarse violencia de xénero 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS DA INVESTIGACIÓN 
 

 1º DE ESO 
 
 SEXISMO 
Pódese destacar eses case 4 de cada 10 rapaces que opinan que se lles dá mellor 
xogar aos videoxogos que ás rapazas, e 3 de cada 10 que ven que chorar é unha 
mostra de debilidade. En canto ás rapazas, case a metade opina que por natureza 
as mulleres están predispostas para ser nais, e 6 de cada 10 pensan que son máis 
empáticas e sensibles que os homes. 
 
MITOS DO AMOR ROMÁNTICO:  
Máis da metade das rapazas pensan que en xeral está ben que sexa a parella 
quen tome decisións polos dous;  

► Case 4 de cada 10 rapaces ve comprensible deixar de lado intereses e 
proxectos por amor;  

► A metade dos mozos entende que o amor implica compracencia total;  

► Case 4 de cada 10 mozos prefiren que a parella opine igual ca eles.  

► 7 de cada 10 rapazas pensan que os problemas de parella debe superalos a 
parella sen axuda de ninguén;  

► Case 6 de 10 mozas opinan que nunha relación de parella hai que compartilo 
todo, non se deben ter segredos.  
 
as porcentaxes de rapazas e rapaces que consideran TÓXICOS distintos 
comportamentos en parella. De forma conxunta, os aspectos máis salientables son: 
 
Só entre 3 e 4 rapaces e rapazas perciben como tóxico estar todo o tempo coa 
parella e chatear ata moi tarde con ela porque a parella quere;  

► Máis de 4 de cada 10 rapaces e rapazas ven como tóxica unha relación na que 
a parella non responda aos Whatsapps cando estes teñen o dobre tick azul. É dicir, 
só a metade consideran que non se trata dun comportamento tóxico na relación de 
parella.  

► Só 6 de cada 10 rapaces e rapazas perciben como un comportamento tóxico 
ter o contrasinal das redes sociais da parella.  

► A metade de rapaces e rapazas consideran tóxico perdoarlle todo á parella por 
amor.  
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 2º DE ESO 
 
SEXISMO 
 
Case 7 de cada 10 alumnos e alumnas pensan que as mulleres son máis 
empáticas e sensibles que os homes.  

► Case a metade do alumnado pensa que as mozas se senten máis atraídas por 
homes fortes e virís.  

► Case 4 de cada 10 rapaces e rapazas pensan que por natureza as mulleres 
están predispostas para ser nais.  
 
MITOS DO AMOR ROMÁNTICO 
 
 
Só 3 de cada 10 rapazas e rapaces ven como tóxico estar todo o tempo coa 

parella.  

► Só 4 de cada 10 rapazas e rapaces ven como tóxico chatear ata moi tarde 

porque quere a parella.  

► Só a metade das rapazas e rapaces ven como tóxico ter o contrasinal das 

redes sociais da parella.  

► Só a metade do alumnado ve como tóxico evitar que a parella estea con 

amigos e amigas que lle caen mal.  

► Só a metade do alumnado ve como tóxico perdoarlle todo á parella por amor.  
 

 3º DE ESO 
 
SEXISMO 
 
Case 6 de cada 10 alumnos e alumnas pensan que as mozas séntense máis 
atraídas por homes fortes e virís.  

► Máis de 4 de cada 10 rapaces e rapazas pensan que por natureza as mulleres 
están predispostas para ser nais.  

► Case 4 de cada 10 alumnos e alumnas pensan que as mulleres son máis 
empáticas e sensibles que os homes.  
 
CIBERVIOLENCIA 
 
Este apartado divídese á súa vez en dous aspectos distintos: por un lado, o alcance 
das condutas de acoso e control nas redes sociais; e por outro, as actitudes 
(aceptación ou negación) que se teñen ante as mesmas. 
 
Máis de 4 de cada 10 rapaces e rapazas coñece xente ou ten amizades que 
comparten as súas contrasinais das redes sociais.  
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► Case 7 de cada 10 rapaces e rapazas teñen amizades ou coñecen xente que 
se enfada se a súa parella non lle contesta ás mensaxes de Whatsapp aínda que 
teñan o dobre tick azul.  

► A metade dos rapaces e rapazas teñen amizades ou coñecen xente que 
manda varias mensaxes ao día á súa parella para saber que fai, onde está e con 
quen.  

► Máis de 4 de cada 10 rapaces e rapazas ten amizades ou coñece xente que 
difunde imaxes, vídeos, ou conversas da súa por internet ou a través do móbil sen o 
seu consentimento  
Podemos salientar que case 4 de cada 10 rapaces e rapazas non perciben como 
acoso e control difundir imaxes, vídeos, ou conversas da súa parella por 
internet ou a través do móbil sen o seu consentimento, 3 de cada 10 non 
perciben como acoso e control que a súa parella non lle conteste ás 
mensaxes de Whatsapp aínda que teñan o dobre tick azul, e 2 de cada 10 non 
perciben como acoso e control que a súa parella non mande varias mensaxes 
ao día para saber que fai, onde está e con quen. 
 
 
 

 4º DE ESO 
 
MITOS DO AMOR ROMÁNTICO 
7 de cada 10 rapaces e rapazas pensan que os problemas de parella debe 
superalos a parella sen axuda de ninguén. E 6 de cada 10 que saber todos os 
horarios da parella é algo normal. 
 
máis de 6 de cada 10 rapaces e rapazas opinan que a súa parella non ten por 
que contarlles todo, 6 de cada 10 pensan que nunha relación de parella hai 
que compartilo todo, non se deben ter segredos, e só a un 55% lle da igual 
onde estea a súa parella no seu tempo de ocio cando non está con el. 
 
CIBERVIOLENCIA 
► Case 7 de cada 10 rapaces e rapazas teñen amizades, coñecen xente ou se 
enfadan se a súa parella non lle contesta ás mensaxes de Whatsapp aínda que 
teñan o dobre tick azul.  

► 6 de cada 10 rapaces e rapazas teñen amizades, coñecen xente ou mandan 
varias mensaxes ao día á súa parella para saber que fai, onde está e con quen.  

► 6 de cada 10 rapaces e rapazas teñen amizades, coñece a xente ou difunden 
imaxes, vídeos, ou conversas da súa parella por internet, ou a través do móbil sen o 
seu consentimento.  
 
 
METODOLOXÍA DO PROGRAMA 
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En liñas xerais, no programa procurouse:  
 

 Fomentar o pensamento crítico na poboación adolescente, tratando de 
acadar cambios positivos nas súas actitudes e comportamentos, 
fomentando as relacións en igualdade e en consecuencia a progresiva 
eliminación do sexismo e das violencias machistas.  

 

 Aplicar unha metodoloxía de traballo baseada na reflexión, a participación e 
a experimentación por parte do alumnado. Consideramos que para acadar 
cambios profundos nas actitudes de mozas e mozos, a mera presentación 
de coñecementos teóricos non é válida, polo que poremos en marcha 
estratexias que impliquen ao alumnado no seu propio proceso de 
aprendizaxe.  

 
Así, a proposta partiu dun enfoque metodolóxico aberto, participativo e dinámico, 
adaptable á multiplicidade de realidades dos distintos centros educativos nos que 
se desenvolveu o Programa Socioeducativo de prevención da violencia de xénero.  
Esta flexibilidade permitiu adaptar a proposta inicial de contidos e actividades á 
diversidade de actitudes, intereses e motivacións detectadas no alumnado. Na 
práctica, isto implicou que a pesar de que o programa contiña unha serie de accións 
educativas completamente definidas, o equipo introduciu modificacións en canto á 
profundidade ou á complexidade das explicacións teóricas e no tipo de dinámicas a 
desenvolver. 
 
OBXECTIVOS DO PROGRAMA 
 
 
1. Favorecer no alumnado a construción dunha identidade non sexista e non 
violenta, promovendo a adquisición de recursos persoais que favorezan a 
construción de relacións igualitarias, e visibilización dos colectivos LGTBIQ e súa 
diversidade.  
2. Educar en valores como a igualdade, o respecto, a convivencia, etc., dando 
ferramentas para axudar a mozos e mozas a ser conscientes do seu proceso de 
desenvolvemento e construción persoal libres de estereotipos de xénero.  
3. Educar na intelixencia emocional e social, aprendendo a construír relacións 
baseadas na empatía, no diálogo e na cooperación, xestionando os conflitos dunha 
forma construtiva, con iniciativa e pensamento crítico. 
4.   Traballar a prevención e a identificación da violencia de xénero, especialmente 
aquela de baixa intensidade. 
5. Facilitar a desmitificación do amor romántico, establecendo os límites entre o 
aceptable e o non aceptable  
 
 
 
DINÁMICAS EMPREGADAS 
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Dinámica 1: Construíndo os modelos únicos de homes e mulleres impostos e as 
súas consecuencias  
 
Empregando as imaxes e publicidade das revistas e dos medios audiovisuais, 
construímos os modelos impostos de muller e home con recortes das revistas e 
debuxos, identificando os roles, división sexual e estereotipos de xénero e 
analizamos a súa validez e as consecuencias que esta socialización de xénero ten 
na nosa vida.  
Isto serviu para desmontar o sistema sexo-xénero valorando a diversidade e as 
capacidades diversas de todas as persoas, propoñendo en foro alternativas de 
publicidade non sexista e prácticas non discriminatorias. 
Emprego de diverso material audiovisual, como por exemplo o vídeo “Like a girl”.  
  
Dinámica 2: Identificando as desigualdades de xénero.  
 
A través dunha presentación PowerPoint, o en plenaria, fóronse presentando 
diferentes imaxes sobre diferentes ámbitos onde aínda se presentan desigualdade 
de xénero, invisibilización ou non representación de mulleres, cuestionando o 
porque desta situación e onde están as causas.  
 
Dinámica 3: Que é a violencia de xénero.  
 
De forma plenaria, ou en pequenos grupos (dependendo das necesidades e 
características do grupo) pregúntase que é a violencia de xénero e os tipos que 
coñecen.  
Sobre a base das respostas e o traballado na sesión anterior, explícanse as causas  
da violencia de xénero, formas e ámbitos.  
 
 Dinámica 4: Pirámide das violencias de xénero  
 
Fixéronse diferentes versións en función do nivel e características dos grupos:  
- Variante 1: Por grupos ou a nivel individual repártese diferentes tipos e 
manifestacións de violencias de xénero da pirámide e teñen que identificar que tipo 
sería e pregúntase por outros exemplos. Unha vez están todas identificadas, 
debatidas e colocadas no seu lugar, proxéctase a pirámide das violencias de 
xénero para visualizar que a base está sustentada na sociedade patriarcal e 
visualizar como existen violencias máis visibles e invisibles e a necesidade de 
abordar as causas e visibilizar todas as violencias de xénero.  

- Variante 2: En grupo repártense unha listaxe con as diferentes tipos e 
manifestacións das violencias machistas e teñen que situala nunha pirámide 
identificando as formas mais visibles e invisibles. Unha vez realizado o exercicio 
proxéctase a pirámide das violencias de xénero para ver que diferencias hai co que 
fixo cada grupo, debatendo as diferencias e o por que das mesmas.  
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 Dinámica 5: Mitos da violencia de xénero.  
 
Repártense tres tarxetas a cada moza e mozo, unha vermella, unha amarela e unha 
verde. Explícase que se vai ler varias frases e que levantemos a tarxeta que 
creamos en función de se estamos de acordo (verde), desacordo (vermella) ou 
cremos que depende (amarela). Cada frase propicia un debate no grupo guiado 
polas facilitadoras.  
  
Dinámica 6: Visualizando as violencias de xénero  
 
En grupos repártense a cada un deles unha tarxeta onde aparece un escenario e 
un tipo de violencia de xénero e cada grupo debe realizar unha pequena escena de 
teatro que logo representan ante os seus compañeiros e compañeiras. Casos:  
CASO 1  REDES SOCIAIS. VIOLENCIA PSICOLÓXICA E/OU SEXUAL  
CASO 2  FESTA / DISCUSIÓN / VIOLENCIA PSICOLÓXICA  
CASO 3  QUEDADA CON AMIZADES / VIOLENCIA FÍSICA  
CASO 4  QUEDADA EN GRUPO / VIOLENCIA PSICOLÓXICA (CONTROL, 
CELOS)  
CASO 5  CITA DE PARELLA / VIOLENCIA SEXUAL E/OU PSICOLÓXICA 
Unha vez realizada cada representación de cada grupo, pregúntase que tipo/s de 
violencia de xénero identificaron e que habería que eliminar desas situacións para 
que a relación/situación que se mostra fora unha relación sa. 
 

AVALIACIÓN DO PROGRAMA 
 
Ámbito: Alumnado de 1º. 2º e 3º de E.S.O. do IES Leiras Pulpeiro, alumnado de 4º 
de E.S.O. do IES Xoán Montes, alumnado de 2º de E.S.O. do IES Muralla Romana 
e alumnado de 2º e 4º de E.S.O. do IES Lucus Augusti 
 
CONCLUSIÓNS 
Por último, imos expor neste apartado as principais conclusións que extraemos de 
todo o analizado:  
 

 Tanto a partir da análise das preguntas en escala como das preguntas abertas, 
extraemos como conclusión principal que as sesións resultaron de interese e 
amenas para o alumnado, e consideran que lles poden ser de utilidade para as 
súas vidas. Así, a meirande parte dos rapaces e rapazas amosaron conformidade 
cos ítems referidos ao interese que lles suscitou, e ademais, as respostas ofrecidas 
ás preguntas abertas facían unha valoración moi positiva dos contidos tratados, o 
que corroborou os resultados analizados coas preguntas en escala. Relacionado 
con isto, cabe sinalar que en moitos dos casos se manifestaba que non era preciso 
mellorar ningún aspecto, e unha das principais demandas ía dirixida a aumentar a 
duración e o número de sesións, o cal significa que resultaron amenas para o 
alumnado.  
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 No relativo ás dinámicas e ao material, cabe destacar que o alumnado valora moi 
positivamente o feito de que se lles permita participar activamente na súa 
aprendizaxe, así como as actividades, materiais e contidos empregados. Isto fixo 
que as cuestións especialmente valoradas de forma positiva foran as seguintes: os 
contidos tratados e a aprendizaxe recibida a partir dos mesmos; o desenvolvemento 
de xogos e actividades de carácter lúdico, como as actividades teatrais e os xogos 
empregando tarxetas; o uso de materiais audiovisuais ou imaxes que escenifiquen 
situacións reais de violencia de xénero; e, como xa nomeamos, a posibilidade de 
participación libre durante as sesións.  
 

 Tamén atopamos unha serie de alumnos e alumnas que sinalaron posibles 
melloras en aumentar o material empregado e os contidos a tratar, xa que os 
consideraron útiles e interesantes, pero se lle fixeron insuficientes. Polo tanto, 
entendemos que para a realización de novas sesións, debemos afondar neles co fin 
de axustármolas ás expectativas e intereses do alumnado. En definitiva, 
entendemos que estes aspectos –é dicir, carácter lúdico, material audiovisual e 
traballo interactivo- han de ser liñas fundamentais a manter no desenvolvemento 
das sesións en tanto que son garante de motivación do alumnado, o cal favorece a 
consecución de aprendizaxes realmente significativas, así como facilita a 
concienciación para a erradicación da violencia de xénero.  
 

 Resulta de especial importancia para o alumnado a actitude do persoal educador. 
Así pois, foi un dos aspectos que presentou unha valoración máis positiva no 
referido ás preguntas pechadas, e apareceu reflectido en repetidas ocasións nas 
preguntas abertas como unha das cuestións máis relevantes.  
 


