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A HISTORIA DE

Mi(

O noso xogo narra a historia
de Mia, natural de GenTOPIA,
unha confederación de planetas
nos que existe igualdade de xénero.
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Mia chega á Terra para
FRPSUREDUVH«RVXȴFLHQWHPHQWH
igualitaria en canto ao xénero
como para unirse a GenTOPIA.
.
A misión de Mia é corrixir as
desigualdades para que a Terra
poida formar parte de GenTOPIA
e ela regresar ao seu planeta.
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TANIA
ZOE

MAR

Mia acompaña un grupo
de habitantes locais a
través de nove escenarios
e actividades para analizar
a vida diaria da sociedade
terrestre.
Oíra que a Terra era un
planeta moi progresista,
pero sorpréndenlle moitas
das situacións que observa.

5

Ao completar cada unha
destas nove actividades,
recibe como recompensa
XQKDLQVLJQLDTXHFHUWLȴFD
que realizou o traballo
con éxito.
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Mia completará a súa
misión cando consiga
as nove insignias, ao
solucionar os problemas
da Terra relacionados
co sexismo e co abuso
sexual e por razón
de xénero.

73(5,;!

A Terra xa forma
parte de GenTOPIA
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QUÉ É GENTOPIA

GenTOPIA é un recurso educativo baseado no xogo e dirixido a estudantes (de 14 a 16 anos) de secundaria. Está
pensado para que o utilice o profesorado que imparte materias relacionadas con temas de desenvolvemento
persoal, seguridade dixital, igualdade de xénero e educación sobre relacións e sexualidade.

QUEN SOMOS?

Somos un grupo de docentes, deseñadoras e deseñadores de xogos, e expertas e expertos académicos en
[«QHURYLROHQFLDGH[«QHUR[RJRVIRUPDWLYRVGHVH³RGH[RJRVHHVWXGRVSHGDJµ[LFRV2SUR[HFWRHVW£ȴQDQFLDdo polo programa ERASMUS+ e nel participan membros de España, Irlanda, Hungría, Turquía, Romanía e Portugal.

POR QUE NECESITAMOS EDUCAR A MOCIDADE EN MATERIA DE
XÉNERO?

A igualdade entre mulleres e homes e a non discriminación son valores fundamentais da Unión Europea (UE), e
están plenamente integrados nos seus tratados, na Carta dos Dereitos Fundamentais da UE e na lexislación asociada. A pesar diso, a desigualdade de xénero persiste na maioría dos países europeos a nivel gobernamental, na
toma de decisións institucionais, na remuneración, na distribución das tarefas domésticas e no coidado das nenas
e nenos, e na violencia e nos abusos sexuais por razón de xénero.
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Nacións Unidas (ONU), pola UE e polo Centro de Investigación Pew documentaron a magnitude e o impacto
devastador do odio de xénero, tanto sobre as mulleres
en particular coma na democracia en xeral. Segundo un
informe de Amnistía publicado en 2017, case unha
cuarta parte (23 %) das mulleres enquisadas en oito
SD¯VHVDȴUPDURQTXHVXIULURQDEXVRRXDFRVRGL[LWDO
polo menos unha vez, desde o 16 % en Italia ata o 33 %
nos Estados Unidos. Nos oito países, case a metade (46
%) das mulleres que responderon a enquisa e que sufriUDQDEXVRRXDFRVRGL[LWDODȴUPDURQTXHHUDGHFDU£Fter misóxino ou sexista. En resposta a un conxunto
cada vez maior de probas, no seu informe de 2018, a
entón relatora especial da ONU sobre a violencia contra
DVPXOOHUHV'XEUDYNDĢLPRQRYLÉLGHQWLȴFRXDYLROHQFLD
dixital contra as mulleres e as nenas (VaWG) como un
novo desafío e unha cuestión prioritaria.

A maior enquisa sobre a violencia contra as mulleres a
nivel da UE (na que se entrevistaron 42.000 mulleres
dos 28 estados membros da UE sobre as súas experiencias de violencia física e sexual, acoso e acoso sexual no
último ano e a partir dos 15 anos de idade) foi publicada pola Axencia de Dereitos Fundamentais da UE (FRA,
polas súas siglas en inglés) en 2014. Os resultados mostran unha imaxe desoladora da natureza e do alcance
da violencia contra as mulleres en toda a UE. Os datos
da enquisa revelan que unha de cada tres mulleres
sufriu algunha forma de violencia física ou sexual desde
os 15 anos; unha de cada dez mulleres sufriu algún tipo
de violencia sexual desde os 15 anos, e unha de cada
vinte foi violada. Algo máis dunha de cada cinco mulleres sufriu violencia física ou sexual por parte da súa
parella actual ou anterior, mentres que o 43 % das
mulleres padeceu algún tipo de comportamento psicoloxicamente abusivo ou controlador nalgunha relación.

As investigacións realizadas a nivel internacional mostran que as mulleres e as nenas son moito máis susceptibles que os homes e os nenos de recibir contido
sexual non solicitado, de ser coaccionadas para enviar
imaxes sexuais (espidos) e de ser acusadas de porcas
ou culpabilizadas se as súas imaxes sexuais se comparWHQVHQRVHXFRQVHQWLPHQWR +DVLQR1DH]HUH
van Oosterhout 2021; Ringrose et al. 2022, Andreasen

Ademais, o odio, o abuso e a violencia dixitais convertéronse nun problema importante a nivel mundial para
persoas de todas as idades e orixes, pero especialmente para as mulleres e as nenas, as persoas de cor, as do
colectivo LGBTQ e as discapacitadas (Ging e Siapera,
2019). Varios informes a grande escala realizados
recentemente por Amnistía, pola Organización das
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et al. 2022). O abuso e o acoso sexual dixital son un
problema especialmente preocupante para a mocidade, para a que os espazos dixitais son lugares chave de
comunicación, de formación da súa identidade, de
expresión persoal e de interacción sexual. O abuso
sexual e de xénero e o acoso supoñen, polo tanto, unha
importante ameaza para os dereitos dixitais da mocidade e para a democracia (dixital) en xeral.

mundo, e dedicamos varias actividades á masculinidade e ao impacto emocional e psicolóxico negativo nos
nenos e nos homes da "camisa de forza" de xénero.

POR QUE UTILIZAR UN XOGO PARA PROMOVER A IGUALDADE DE XÉNERO?

Os xogos formativos utilízanse desde hai varias décadas en múltiples contextos formativos e educativos,
desde a atención sanitaria e a simulación de voo ata
para aritmética e alfabetización. Máis recentemente,
incrementouse o uso de xogos de carácter social ou de
sensibilización, que non só proporcionan información
ou coñecementos, senón que cambian a actitude e o
comportamento das persoas. Isto conséguese a través
dunha serie de estratexias, coma a empatía imaxinativa
(poñerse no lugar doutra persoa), a explicación das
consecuencias de determinados comportamentos e os
chamamentos á solidariedade ou a actuar e non mirar
cara a outro lado.

O xogo GenTOPIA e o manual multimedia abordan a
desigualdade de xénero nas súas diversas formas, empezando polo sexismo ocasional e avanzando ao longo
do continuo da desigualdade para afrontar unha serie
de inxustizas e danos, desde a discriminación no deporte ata a violencia sexual e o consentimento.
No xogo non se presupón que os homes sexan exclusivamente agresores e as mulleres vítimas, senón que se
basea na realidade mundial, na que a maioría dos
abusos sexuais e de xénero, sufridos tanto por mulleres coma por homes, os cometen homes. Tampouco se
presupón unha norma heterosexual; adóptase un enfoque transversal para demostrar como as estruturas de
poder implican interaccións complexas entre xénero,
sexualidade, raza, clase e capacidade. A mensaxe chave
deste xogo é que os estereotipos de xénero e o sexismo non só prexudican ás mulleres, senón a todo o

A maioría dos xogos formativos adoitan centrarse nas
habilidades motoras ou no desenvolvemento de estratexias, e premian a rapidez mental (Ging e Judge, 2010).
Os obxectivos de GenTOPIA son máis complexos, xa
que, ao ser un xogo de xustiza social, está deseñado
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máis lles gustaban ou desgustaban.

para concienciar sobre diversos temas, estimular o
pensamento crítico, fomentar a empatía e mesmo cambiar a visión do mundo da ou do xogador. Segundo
Marc Prensky (2001: 5), "(...) un dos retos e das oportunidades máis interesantes da aprendizaxe dixital baseada en xogos é pescudar e idear maneiras de incluír a
UHȵH[LµQHRSHQVDPHQWRFU¯WLFRHTXHVLJDDVHU
divertido".

A investigación que realizamos nas enquisas revelou
que as mozas e mozos xogan cunha variedade de
características de videoxogos baseadas nos seus xogos
favoritos. Por iso, GenTOPIA usa estas características
estratexicamente para fomentar experiencias máis
comprometidas e agradables cando se enfrontan coa
aprendizaxe da igualdade de xénero e coa loita contra a
violencia de xénero na sociedade.

O xogo dixital GenTOPIA e o manual multimedia tratan
a violencia sexual e de xénero analizando moitas actitudes e normas sociais que favorecen a desigualdade e
os estereotipos prexudiciais. Ademais de mellorar a
igualdade e a inclusión dentro dos centros educativos,
o impacto deste recurso esténdese máis aló do contexto educativo á sociedade en xeral, dado que aborda as
causas fundamentais da violencia de xénero, a desigualdade e o acoso por razón de xénero. Así, GenTOPIA terá un efecto social a longo prazo ao transformar
as actitudes e os prexuízos que conducen a estes comportamentos e desequilibrios de poder.

En canto aos principais problemas aos que se enfronta
a mocidade tanto en internet coma na vida real, apreciáronse algunhas diferenzas segundo o país. Por
exemplo, en Romanía, algunhas e algúns participantes
PHQFLRQDURQTXHDVUHODFLµQVGHVHXVSDLV LQȴGHOLGDde, abuso doméstico) era un problema importante nas
súas vidas, mentres que en España os niveis de abuso
sexual mediante imaxes (recibir unha "fotopirola" non
desexada e ser presionadas e presionados para enviar
espidos) eran especialmente altos. Así mesmo, revelouse que o control coercitivo é máis evidente en Turquía e
en Romanía, onde moitas mozas de 14 anos declararon
que era normal que os seus noivos revisasen os seus
móbiles e tivesen acceso ás súas contas de Instagram.
A pesar destas diferenzas, demostrouse que os seguintes problemas están presentes en todos os países parti-

A INVESTIGACIÓN DETRÁS DO XOGO

3DUDLGHQWLȴFDURVSULQFLSDLVSUREOHPDVTXHDIHFWDQD
xuventude, realizamos enquisas e sesións de debate
con mozas e mozos (de 14 a 16 anos) en cada un dos
países asociados. Tamén lles preguntamos polos seus
tipos de xogos favoritos e polas características que
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SOBRE O XOGO

$¯QGDTXHRXQLYHUVRGR[RJR«ȴFWLFLR*HQ723Ζ$EDV«Dse en situacións reais e comprende unha serie de actividades interactivas que abordan os estereotipos de
xénero, o consentimento, a seguridade dixital, o acoso
na rúa, o control coercitivo, o intercambio de imaxes non
consentido e o acoso homófobo. O contexto do xogo é
un mundo coma o de The Sims, e divídese en cinco
aspectos diferentes da vida cotiá ou áreas: escola, deporte, vida social, redes sociais e fogar.
A personaxe central do xogo é Mia, alieníxena que se
estrela no planeta Terra. Mia é natural de GenTOPIA,
unha confederación de planetas nos que existe igualdade de xénero. Mia chega á Terra para comprobar se é o
VXȴFLHQWHPHQWHLJXDOLWDULDHQFDQWRDR[«QHURFRPR
para unirse a GenTOPIA. A misión de Mia é corrixir as
desigualdades para que a Terra poida formar parte de
GenTOPIA e ela regresar ao seu planeta. Mia acompaña
un grupo de habitantes locais a través de nove escenarios e actividades para analizar a vida diaria da sociedade
terrestre. Oíra que a Terra era un planeta moi progresista, pero, a medida que observa distintas situacións,
decátase de que non é así. As e os xogadores examinan
a Terra e as súas culturas de xénero a través da perspectiva dunha persoa allea (dos ollos de Mia), o cal fai que se
reformulen de forma crítica as normas e os valores que
dan por sentados.

Ao seleccionar unha icona (a clase ou a pista de patinaxe, por
exemplo), as ou os xogadores entran nese escenario, no que
Mia estará observando e facendo de mediadora. Aí deberán
contestar unha serie de preguntas e superar unha actividade
ou un minixogo. Tras completar todo, recibirán unha insignia. É necesario superar os nove escenarios e as súas correspondentes actividades para poder recibir as nove insignias.
Só así Mia completará a súa misión, ao solucionar os problemas da Terra relacionamos co sexismo e co abuso sexual por
razón de xénero, e poderá regresar ao seu planeta.
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cipantes:
• Abuso sexual e de xénero no mundo real e no virtual
• Control coercitivo, celos, ciberacoso, control do móbil
• Recepción de imaxes sexuais non desexadas e presión
para enviar espidos
• Sexualización de nenas e mulleres en internet
• Actitudes sexistas no deporte e exclusión das mulleres
das actividades deportivas
• Sexismo nos videoxogos
ȏ)DOWDGHFRQȴDQ]DQRDVSHFWRI¯VLFRRXFRPHQWDULRV
daniños sobre este

a maior parte dos mozos argumentaban que as mozas
deberían excluírse dos deportes "masculinos".
En xeral, a prevalencia do sexismo e do acoso por razón
de xénero é motivo de preocupación. En España, o 30 %
das e dos participantes sufrira sexismo dixital e o 40 %,
abuso por razón de xénero na vida real. Máis da
metade recibira imaxes sexuais non desexadas e ao 40
% pedíranselle espidos seus. Ademais, en España,
algunhas participantes aseguraron que era normal
sufrir unha vinganza (coma a "pornovinganza") tras
romper a relación. Debido a esta normalización do
control coercitivo e do abuso sexual mediante imaxes, é
necesario actuar urxentemente. Por último, os nosos
resultados mostran que as mozas son moito menos
propensas que os mozos a verse como xogadoras.
(VSHUDPRVTXHHVWH[RJRSRLGDD[XGDUDUHFWLȴFDUHVWH
desequilibrio introducindo máis nenas na experiencia
do xogo.

En todos os países, moitas máis mozas que mozos
experimentaron estes problemas e os mozos tamén
eran menos conscientes da súa existencia ou da frecuencia coa que se producían. Con todo, a maioría das
e dos participantes (de todos os países) manifestaron
que a experiencia das mozas e dos mozos en internet
era moi distinta. Non considerar as mozas como verdadeiras xogadoras e as expectativas que se teñen sobre
o aspecto das personaxes femininas (atractivas, delgadas, sexualizadas) evidenciaron o sexismo existente nos
videoxogos. A exclusión das mozas dos deportes foi un
tema recorrente, xa que á maioría das mozas lles gustaría que as incluísen en todos os deportes, mentres que
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646<;030A(96?6.6,
"5((<3(

dores poden adoptar a perspectiva doutra persoa ou
avatar e experimentar o seu mundo. GenTOPIA adopta
este xénero para que as e os xogadores poidan coñecer
as cuestións relacionadas co xénero e resolvelas a
través da personaxe de Mia e de quen a rodea.

O manual multimedia divídese en tres seccións temáticas:

1. Sexismo e estereotipos
2. Consentimento
3. Violencia de xénero, acoso e abuso

Os minixogos, as situacións e os diversos temas estimulan a diversidade e a concentración. GenTOPIA conta
con outras características que melloran o interese das e
GRV[RJDGRUHVSROR[RJR2VJU£ȴFRVHRHVWLORDUW¯VWLFR
son visualmente atractivos, en consonancia co excelente deseño de contidos multimedia para os grupos de
idade máis novas. O esquema de cores é neutro en
canto ao xénero e aseméllase ás cores que se atopan
no manga, no anime, nas bandas deseñadas, e noutros
xogos e programas de televisión. Trátase de estratexias
pensadas para atraer as e os mozos e as persoas adultas (por exemplo, o profesorado) á hora de adecuar o
contido de xénero aos intereses da mocidade en materia de xogos (Logan, 2008). Ademais, GenTOPIA emprega música, voces e sons atractivos que lles lembran
outros xogos populares.

Cada unha destas seccións correspóndese cun escenario
do xogo. No manual explícase como traballar a través
dos distintos escenarios e actividades do xogo, e tamén
se ofrecen actividades, explicacións e recursos adicionais.
Aínda que o alumnado pode xogar aos distintos escenarios e actividades, o mellor é que o profesorado e o alumnado avancen no xogo seguindo a secuencia lineal que
marca o manual, xa que se comeza con conceptos máis
básicos coma os estereotipos e o sexismo cotián, para
logo mostrar como estes fenómenos se utilizan para
[XVWLȴFDUHSLVRGLRVP£LVJUDYHVGHGLVFULPLQDFLµQH
abuso de poder.

O xogo inclúe outras características especiais, coma a
manipulación e o control, que lles proporcionan ás e

O xénero do xogo é o xogo de rol; nestes, as e os xoga-
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aos xogadores unha maior sensación de autonomía,
competencia e conexión (Deci, Koestner e Ryan, 2001).
Nos xogos formativos estas características considéranse fundamentais para conseguir que as e os xogadores
VHLGHQWLȴTXHQFRVSUREOHPDVVRFLDLVHRVDERUGHQ
segundo o aprendido na vida real.
As e os xogadores poden saber máis sobre cada personaxe facendo clic nesta icona:
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%<:;0*(*0Ý5l a presión sobre os mozos para

que sexan tipicamente masculinos adoitan exercela os
seus amigos, seus pais ou outros parentes homes, e
os que non se axustan á masculinidade típica a miúdo
son vítimas de acoso homófobo. Moitos dos atributos
considerados masculinos son positivos, por exemplo,
IRU]DFRQȴDQ]DUDFLRQDOLGDGHRXYDOHQW¯DSHURQRQ
son exclusivos dos nenos e dos homes, tamén os son
das mozas.
Doutra banda, moitos atributos que se consideran
masculinos son excluíntes e potencialmente perigosos, coma non mostrar emocións, non falar dos sentimentos, non pedir axuda ou non desenvolver ou mostrar empatía.

,:<3;(+6:+((79,5+0A(?,lesta sección

SECCIÓN 1:
SEXISMO E ESTEREOTIPOS

e as súas actividades deseñáronse para animar ós
nenos (e ás nenas) a reconsiderar as normas asociadas á identidade masculina. No xogo móstrase a Jude,
un mozo ao que lle gusta pintar e non a bricolaxe,
axudando o seu pai, quen se sente decepcionado
SRUTXH-XGHSUHȴUHUHDOL]DUXQKDDFWLYLGDGHFRQVLGHUDGDQRQPDVFXOLQD$Q¯PDVHRDOXPQDGRDUHȵH[LRnar acerca da diferenza entre sexo biolóxico e xénero,
e a entender que o xénero se constrúe socialmente.

(:*<3050+(+,l 
,:;,9,6;076:
In the garden
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EN PRIMEIRO LUGAR, O ALUMNADO E O PROFESORADO ESTUDAN XUNTOS A SITUACIÓN

A CONTINUACÓN, XOGUE AO SEGUINTE XOGO CO
"i

MOITAS VECES OS MOZOS NON
QUEREN ACTUAR CON DUREZA, PERO
ISO FAILLES GAÑAR A APROBACIÓN E
Ê!"!  i

Nesta actividade as e os xogadores deben desmontar
FDWURDȴUPDFLµQVHUUµQHDVVREUHRVPR]RV

Reprimir as emocións é prexudicial: pode levar á
depresión, á violencia e mesmo aos pensamentos
suicidas.Moitos homes non piden axuda porque lles
ensinaron que é un signo de debilidade.

QUE SIGNIFICA SER UN HOME?
A XENTE ADOITA FACER MOITOS COMENTARIOS PREXUDICIAIS SOBRE OS MOZOS
E TAMÉN DICIRLLOS, POR EXEMPLO:

Os mozos non choran. Tanto os nenos coma as
nenas experimentan as mesmas emocións, pero a
miúdo a eles ensínaselles a non expresalas. Se se lles
educa para que repriman as súas emocións e se fagan
os duros, resultaralles máis difícil xestionar e comunicar emocións complexas na vida, e pedir axuda cando
a precisen.
Sé valente. A valentía constitúe unha virtude para
todas as persoas, xa sexan homes ou mulleres. Os
mozos non deben sentir que teñen que loitar ou
actuar con dureza para demostrar que son valentes.
Sé un home. Dicir isto implica que a forza e a coraxe
son trazos masculinos. Tamén aprema os mozos para
que actúen con dureza.
Os mozos son así. Isto adoita ser unha escusa para
moitos comportamentos tóxicos, coma a violencia
física, a intimidación e o acoso ás mozas.
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PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 1

Pida ao alumnado que comente en grupo as seguintes
DȴUPDFLµQV RVPR]RVQRQFKRUDQV«YDOHQWHV«XQ
home, os mozos son así):

&RPROOHVIDQVHQWLUDRVPR]RVHVWDVDȴUPD
cións?
Que ocorre cando os mozos actúan con dureza?
Como poden romper os mozos cos estereotipos
daniños?

PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 2

Fale co alumnado sobre as actividades ou as habilidades consideradas "masculinas" ou "femininas". A continuación, pregunte se elas e eles mesmos se axustan a
estas normas. Estas serían algunhas das preguntas
que se poderían formular en grupo:

- Se a pintura se considera algo feminino, por que a
maioría dos pintores famosos son homes?
- Se a cociña se considera unha actividade para mozas,
por que hai tantos xefes de cociña famosos que son
homes?
- É máis fácil para as mozas facer cousas de "mozos"
que para os mozos facer cousas de "mozas"? Por que?
- Algunha vez tiveches medo de facer algo que non é o
habitual? Por que? Que podería pasar?
- Que podemos facer para cambiar isto na aula e no
centro educativo?

OUTROS RECURSOS
The Man Box
https://www.youtube.com/watch?v=KdRrjCOqzZY
Promoting Healthier Masculinities in Primary and
Secondary Schools
https://xyonline.net/content/promoting-healthier-masculinities-primary-secondary-schools
Breaking the Boy Code Podcast
https://soundcloud.com/boypodcast

HAI MOITAS MASCULINIDADES DIFERENTES E MOITAS MANEIRAS DE SER
"i % À   
NÓS MESMOS!
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%<:;0*(*0Ý5l as diferenzas en canto á actividade

física entre mozas e mozos preséntanse a unha idade
temperá. As investigacións demostran que a participación
das mozas no deporte diminúe drasticamente durante a
adolescencia, xa que só o 7 % de entre 14 e 15 anos
cumpre os niveis de actividade física recomendados. En
cambio, as mozas que practican deporte na adolescencia
teñen moitas máis probabilidades de seguir facendo exercicio na idade adulta. Facer deporte pode proporcionarlles
ás mozas independencia, recoñecemento, orgullo, un
sentido de conexión e mellores ferramentas para facerlles
fronte ás presións da adolescencia.A maioría das mozas
DEDQGRQDQRGHSRUWHGHELGR£LQȵXHQFLDGDVV¼DVFRPSD³HLUDVHFRPSD³HLURV£IDOWDGHFRQȴDQ]DHGHPRWLYDción, e á conciencia do seu corpo. Polo tanto, as iniciativas
TXHIRPHQWDQDFRQȴDQ]DGHVDI¯DQRVHVWHUHRWLSRVQHJDWLvos e proporcionan modelos positivos que poden axudar a
abordar este problema. Tamén é importante que os
mozos recoñezan as desigualdades nas dinámicas do
patio e a forma en que estas poden prexudicar e excluír as
mozas das actividades deportivas.

SECCIÓN 1:
SEXISMO E ESTEREOTIPOS
,769;,:,:,?0:46

,:<3;(+6:+((79,5+0A(?,l anímase ó

alumnado a reconsiderar as súas habilidades e actividades
favoritas máis aló dos prexuízos de xénero. As mozas
vense expostas a modelos positivos e cuestiónanse os
prexuízos estereotipados sobre a capacidade deportiva
das nenas.

The School Yard
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EN PRIMEIRO LUGAR, O ALUMNADO E O PROFESORADO
ESTUDAN XUNTOS A SITUACIÓN

!"Àj?6.((6 "?6.6*6
(3<45(+6i
Esta actividade consiste nun test de verdadeiro ou falso
sobre os Xogos Olímpicos:
O décatlon olímpico (no que se coroa o mellor
atleta do mundo) inclúe unha proba feminina [FALSO]
As palabras máis utilizadas para describir os
atletas masculinos durante os Xogos Olímpicos de
Verán de Londres 2012 foron "máis rápidos" e "máis
fortes", mentres que para as atletas femininas foron
"casada" ou "solteira" [VERDADEIRO]
A carreira olímpica de 50 quilómetros marcha
inclúe unha proba feminina [FALSO]
En outubro de 2018, os Xogos Olímpicos da
Mocidade de Bos Aires 2018 foron o primeiro evento
olímpico con paridade de xénero da historia [VERDADEIRO]
Na ximnasia olímpica, as mulleres e os homes
levan a mesma roupa e realizan os mesmos exercicios
[FALSO]
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PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 1
Divida o estudantado en 5 grupos para que discutan
sobre os seguintes mitos sexistas. Logo de tirar candansúas conclusións, lea en alto os feitos e discuta co alumnado.

As mulleres non saben lanzar
FALSO – non hai ningunha diferenza innata na capacidade
de lanzamento de mulleres e homes. Do mesmo xeito que
montar en bicicleta ou patinar, apréndese, e só se pode
mellorar coa práctica. Dependendo de se unha persoa é
destra ou zurda, collerá a pelota coa man dereita ou coa
esquerda. A menos que sexas ambidextro, lanzarás "coma
unha moza" porque non adestraches os músculos da perna,
da cadeira, do ombreiro e do brazo dese lado para que
traballen xuntos para lanzar.
DATO INTERESANTE: a lanzadora de béisbol xaponesa
Ayami Sato pode lanzar a case 130 quilómetros por hora. A
súa bóla curva alcanza as 2.583 revolucións por minuto.
O corpo das mulleres non está deseñado para desenvolver forza nin resistencia
FALSOVLKDLGLIHUHQ]DVVLJQLȴFDWLYDVHQWUHRFRUSRGDV
mulleres e o dos homes, o que se traduce nunha diferenza
de rendemento de aproximadamente o 10 %. Con todo, as
mulleres son máis rápidas que os homes nas carreiras de
longa distancia: un estudo recente no que se analizaron os
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tempos das carreiras de ultramaratón en todo o mundo
durante dúas décadas revelou que as mulleres tenden a
superar os homes, unha vez percorridos 314 quilómetros. De media, as mulleres son un 0,6 % máis rápidas
que os homes nas carreiras de ultrafondo a partir dos
320 quilómetros.
As mulleres musculadas non son atractivas
FALSO: os estándares estereotipados de beleza feminina
reforzan o mito de que as mulleres son débiles e necesitan a protección masculina. Hai corpos de todos os tamaños e formas: o que nos parece atractivo é subxectivo e
non debería estar ditado por estándares estritos e inalcanzables.
Os homes teñen que ser musculosos para ser atractivos
FALSO: os estándares estereotipados de atractivo masculino reforzan o mito de que os homes teñen que ser
musculosos. Hai corpos de todos os tamaños e formas: o
que nos parece atractivo é subxectivo e non debería estar
ditado por estándares estritos e inalcanzables.
As mulleres non deberían suar
FALSO: o esforzo físico fai suar a todo o mundo, é normal
e saudable.

PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 1

Oito de cada dez comentaristas olímpicos eran
homes (82 %).

Divida as e os alumnos en grupos para que debatan
sobre como cambiaron as cousas radicalmente co paso
do tempo.

Dous terzos das mulleres atletas (69,6 %) levaban
traxes suxestivos, fronte á metade dos homes atletas (53,5 %).

Cada grupo debe investigar sobre a historia de xénero
dun deporte distinto. O propósito é transmitirlles a
sensación de que as cousas poden seguir cambiando.

Ás tenistas chámaselles polo seu nome de pila o 52,7
% das veces, fronte ao 7,8 % dos homes.

PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 2
Cobertura mediática do deporte:

As mulleres deportistas tiñan dez veces máis probabilidades de ser tratadas como obxectos que os
homes ao enfocalas coa cámara (5,7 % fronte ao 0,6
%).
Aos atletas masculinos chamóuselles "home [atleta|deportista]" só un 2 % das veces, en comparación
co 13,6 % das mulleres atletas.

6;Ô46:33,<5/(633(+(Í
*6),9;<9(4,+0Í;0*(56/69(906+,4Í?04((<+0,5*0(+6:
%6.6:3Ø470*6:+,i:4<lleres recibiron o 59,1 % do
;,476,57(5;(33(iÉ<5/(.9(5
56;0*0(ů,96

É sete veces máis probable que se lles faga referencia ás mulleres deportistas utilizando un diminutivo
de xénero (por exemplo, "moza") que aos homes
deportistas.
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OUTROS RECURSOS

3¯GDOOHDRDOXPQDGRTXHUHȵH[LRQHVREUHHVWHVIHLWRV
Por que se manteñen estas desigualdades?

4XHVLJQLȴFDQRXQRVGLQVREUHDVRFLHGDGH"
Como lles poden afectar estas desigualdades ás
nosas ideas sobre as mozas/mulleres e o deporte?

ALWAYS Like a Girl campaign https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
Why do girls stop playing sport? Let’s ask them https://www.rte.ie/brainstorm/2021/0812/1240373-why-teenage-girls-quit-sport/
Anna Geary: Why Girls Quit Sport https://www.rte.ie/player/series/anna-geary-why-girls-quit-sport/SI0000010911?epguid=IP000065773
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In the Classroom

SECCIÓN 1:
SEXISMO E ESTEREOTIPOS

sexistas, coma "aos mozos dánselles mellor as matemáticas". Moitas destas ideas derívanse de concepcións biolóxicas ou xenéticas discriminatorias sobre o
xénero. Aínda que fosen amplamente desmentidas
polas e polos teóricos do xénero e pola comunidade
QHXURFLHQW¯ȴFDHVWHVPLWRVVH[LVWDVD¯QGDSHUVLVWHQ
na sociedade e a miúdo chegan ás aulas en forma de
prexuízos, tanto de maneira consciente coma inconsciente.

646+,:((96:,:;,9,6;076:+,?Ô5,96i(99,09(:
796-,:065(0:

,:<3;(+6:+((79,5+0A(?,l esta sección

de modelos de conduta impídenlles a moitas e moitos
mozos elixir as materias e, en última instancia, as carreiras que mellor se adaptan aos seus intereses e capacidades. As mensaxes sexistas que reciben as nenas, os
nenos e a mocidade poden adoptar moitas formas,
GHVGHRGHV£QLPRVXWLODWDDVDȴUPDFLµQVDEHUWDPHQWH

EN PRIMEIRO LUGAR, O ALUMNADO E O PROFESORADO ESTUDAN XUNTOS A SITUACIÓN

%<:;0*(*0Ý5l os estereotipos de xénero e a falta
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e as súas actividades animan o alumnado a analizar
de forma crítica os estereotipos de xénero restritivos e
DLGHQWLȴFDUDVV¼DVFDXVDVHDV¼DQDWXUH]D

*65;05<(*0Ý5j?6.<,(6:,.<05;,?6.6*6
(3<45(+6i

enxeñería.

REALIDADE: Na escola primaria/elemental, case tantas

Nesta actividade hai que axudar a Mia a desmontar seis
mitos sobre o xénero, que aparecen en forma de meteoritos e de mísiles lanzados desde a nave da desigualdade.
Cando se destrúe un mito, móstrase a realidade.

nenas coma nenos teñen actitudes positivas cara á ciencia e á enxeñería. Pero co paso do tempo, as actitudes
sociais e a falta de modelos de conduta desaniman
moitas mozas a elixir esta vía. As expectativas das nais e
pais, os estereotipos dos medios de comunicación e os
comentarios do profesorado tamén fan que as nenas
WH³DQPHQRVFRQȴDQ]DTXHRVQHQRVQDVV¼DVFDSDFLGDdes nas materias STEM. Isto non ocorre en todas partes.
Por exemplo, as mulleres representan o 40 % de quen se
dedica á enxeñería na China, o 44 % das persoas que se
licencian en Enxeñería en Malaisia e o 58 % das e dos que
se dedican á enxeñería na antiga URSS.

MITO: Ás mozas dánselles mal as matemáticas.

REALIDADE: Non hai ningunha diferenza biolóxica de

xénero en canto á capacidade matemática. Con todo,
HVWHWLSRGHHVWHUHRWLSRVDI«FWDQOOH£FRQȴDQ]DGDV
mozas e, polo tanto, á súa capacidade para obter bos
resultados. No Estudo Internacional sobre Tendencias
nas Matemáticas e nas Ciencias (TIMSS, polas súas siglas
HQLQJO«V GHQRQVHREVHUYDURQGLIHUHQ]DVVLJQLȴcativas nas puntuacións en matemáticas das nenas e dos
nenos australianos de 4.º e 8.º curso. Cómpre destacar
que as mozas de 8.º curso superaron os mozos en matemáticas en trece países, e eles foron mellores en unicamente sete países. En Singapur, as alumnas e os alumnos
obteñen os mesmos resultados en matemáticas. O sistema de Singapur é a proba de que as mozas poden ser
líderes mundiais en matemáticas cando se atopan nunha
contorna educativa axeitada.

MITO: As nenas e os nenos nacen con cerebros dis-

tintos.

REALIDADE: Os cerebros non están programados,

VHQµQTXHVRQȵH[LEOHVΖVWRVLJQLȴFDTXHVHPRGLȴFDQFR
tempo grazas á educación que recibimos, aos xoguetes
cos que xogamos, aos traballos que realizamos, ás afeccións que temos e aos deportes que practicamos. O
cerebro é coma un navegador: guíase polas regras do
mundo exterior e apréndeas. Estas regras cambian o
funcionamento do cerebro e o noso comportamento. Isto

MITO: As mulleres non adoitan interesarse pola
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tas pasan tempo construíndo as redes neurais implicadas
nas habilidades sociais, na empatía e na comunicación.
Animar os nenos a xogar cun tipo de xoguete e as nenas
FRQRXWURFRGLȴF£QGRRVSRU[«QHURVLJQLȴFDTXHFR
tempo desenvolverán habilidades diferentes. Isto ten
importantes implicacións nas oportunidades que se lles
ofrecerán na idade adulta. Hai que animar as nenas e os
nenos a xogar con todo tipo de xoguetes.

VLJQLȴFDTXHDIRUPXODFLµQGDQDWXUH]DIURQWH£FULDQ]D«
falsa: hai un intercambio constante entre ambos os dous.

MITO: As mulleres son demasiado emocionais para

determinados traballos.

REALIDADE: Esta valoración mídese cun estándar

masculino do que se considera un nivel "normal" de
expresión emocional, pero tamén sabemos que as
normas da masculinidade tradicional lles ensinan aos
mozos a reprimir as súas emocións, o que conduce á
IUXVWUDFLµQ£GHSUHVLµQH£GLȴFXOWDGHSDUDIDODUGRV
sentimentos. Tamén se nos ensina a percibir de maneira
diferente as expresións de emoción masculinas e femininas no traballo: cando un home sae furioso dunha estanFLDVLJQLȴFDTXHHVW£DVHUHQWXVLDVWDHQFDPELRFDQGR
o fai unha muller, é considerada inestable e pouco profesional. É o sistema, non as mulleres, o que debe corrixirse.

MITO: O deseño de moda e a arte son traballos de

mozas.

REALIDADE: A maioría dos deseñadores de moda e

artistas famosos son, de feito, homes. Non hai nada esencialmente feminino ou masculino na creatividade; non
obstante, a miúdo disuádese os nenos de crear arte, e en
moitas escolas para homes priorízanse os logros deportivos sobre os artísticos. Hai que animar as nenas e os nenos
a expresarse de forma creativa: todo o mundo ten talento
artístico se lle dedicou tempo a realizar actividades creativas na súa mocidade.

MITO: Os xoguetes cos que xogabamos na infancia

non determinan nada.

REALIDADE: Cando as nenas e os nenos xogan con

xoguetes coma Lego ou videoxogos coma Minecraft
pasan tempo construíndo as redes neurais involucradas
no procesamento visual e espacial; con todo, cando
xogan con bonecas ou a xogos nos que se coidan masco-
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PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 1

PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 3

Divida a clase en seis grupos e asigne a cada un deles un
dos temas/mitos anteriores para que o analicen con
máis detalle e deseñen un cartel no que se aborden os
estereotipos de xénero correspondentes ao seu tema.

Divida os estudantes en grupos e reparta revistas
antigas (variadas e diversas). Pida a cada grupo que
recorte 10 anuncios que caractericen ao home e a
muller por separado e xuntos. Colgue todos os
anuncios baixo 3 categorias (homes, mullers e ambos).
Pídalle aos alumnos que comenten as ﬁguras retóricas
para a representación de xénero prestando atención
tanto as imaxes como ao texto que as acompaña.
Pódese versionar esta actividade con contos, lendas, e
diferentes tipos de textos.

PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 2
Pídalle ao alumnado que deseñe xoguetes para nenas e
nenos que sexan inclusivos desde o punto de vista do
xénero. Deben considerar a diferenza entre xénero
neutro (xoguetes nos que se evitan as asociacións de
xénero extremas, coma as espadas ou a maquillaxe) e
xénero inclusivo (a idea de que tanto as espadas coma a
maquillaxe poden usalas as nenas e os nenos).
Tamén se debe ter en conta o envoltorio dos xoguetes.
Véxase a páxina web Let Toys Be Toys para obter ideas
e inspiración:
https://www.lettoysbetoys.org.uk/

29

OUTROS RECURSOS
Cordelia Fine - Delusions of Gender
https://www.youtube.com/watch?v=LzZRJmedd1s
Gina Rippon - The Myth of the Gendered Brain
https://www.youtube.com/watch?v=wpPTpPvbcVo
Let Toys be Toys
https://www.lettoysbetoys.org.uk/
The Bechdel Test
https://www.youtube.com/watch?v=bLF6sAAMb4s
Gender Identity and Gender Expression E-Resource
for Second-level Schools
https://www.ul.ie/gender-identity-school-resources/
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A pesar diso, o consentimento con frecuencia non está
presente na súa educación formal. Debido ao condicionamento social, as mozas adoitan sentirse coaccionadas para
ser amables e a miúdo preocúpalles o que poidan pensar
as demais persoas: se se negan, chamaranas "fríxidas"? Se
aceptan, chamaranas "putas"? Mentres tanto, os mozos
reciben moitas mensaxes contraditorias da sociedade e da
cultura popular, por exemplo, "respecta as mulleres", pero
WDP«QVHJXHWHQW£QGRRQRQWHUHQGDVȇQRQȇVLJQLȴFD
‘si’" etc. A solución a este problema é a comunicación clara,
o respecto e a concienciación da outra persoa.

,:<3;(+6:+((79,5+0A(?,lnesta sección

SECTION 2: CONSENTIMENTO

do xogo móstraselles as e os alumnos que o consentimento non é unha cuestión simple, de branco ou negro, de si
RXQRQ$Q¯PDVHOOHVDGHEDWHUHDUHȵH[LRQDUVREUHDV
complexidades do consentimento, utilizando o escenario
do xogo como punto de partida. Tamén se lles convida a
considerar o consentimento en termos máis amplos, non
sexuais, é dicir, de autonomía corporal, e a desenvolver
habilidades de escoita activa.

IMPORTANTE: trátase dun tema potencialmente

At the Juice Bar

delicado. O profesorado debe ser consciente do que
pode descubrir e seguir a política e o procedemento de
seguridade infantil do centro no caso de que unha
alumna ou alumno informe dun caso de abuso sexual
infantil.

CONSENTIMENTO = DAR

%<:;0*(*0Ý5l entender o consentimento é esencial
para lograr que as mozas e mozos teñan relacións sas,
respectuosas e éticas.
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PREGUNTA

FALEMOS DO CONSENTIMENTO

A continuación, pídeselles ás e aos xogadores que
respondan a seguinte pregunta:

CONSENTIMENTO do verbo consentir, provén dos

termos latinos con ‘xunto’ e sentire ‘sentir, experimentar
sensacións’.
CONSENTIMENTO é pedir ou dar permiso para facer
algo.
CONSENTIMENTO pode comunicarse a través do que
dicimos, de como o dicimos e do que facemos (por
exemplo, a linguaxe corporal).

Que hai de malo nesta conversación?

TA]

Zoe está a ser un toxo [RESPOSTA INCORREC-

Lucas non respecta o dereito de Zoe a dicir que
non [RESPOSTA CORRECTA]

 !!É

- CLARO-6LJQLȴFDTXHQRQSRGHKDEHUQLQJXQKD

dúbida. Se non está claro, pregunta.
- DADO LIBREMENTE - Quere dicir que non se debe
presionar a outra persoa para que dea o seu consentimento. Debe dalo pola súa propia vontade.
- DADO DE FORMA ACTIVA -6LJQLȴFDTXHRFRQVHQWLmento non pode deducirse, debe ser activo. Se unha
persoa está confundida ou consumiu alcol ou drogas,
NON PODE dar o seu consentimento, aínda que diga
que si.
- MODIFICABLE - Quere dicir que unha persoa pode
cambiar de opinión, polo que o consentimento debe
FRQȴUPDUVHP£LVGXQKDYH]GHIRUPDFRQWLQXD

ESTE COMPORTAMENTO DO SER
"É !Êi"
PLANETA TODO O MUNDO TEN DEREITO
¹"!¼i  
CAPACES DE EXPRESAR CALES SON OS
NOSOS LÍMITES E DE RESPECTAR OS
    i
$FRQWLQXDFLµQG£QVHOOHYDULDVGHȴQLFLµQVGHȊFRQsentimento” ao alumnado:
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POR QUE É TAN IMPORTANTE RESPECTAR OS LÍMITES?

A seguinte actividade é sobre a autonomía corporal e
o respecto aos límites.

,5(*(7(*0+(+,+,+0*09*(3,::656:
56:6:796706:3Ø40;,:,+,9,:7,*;(9
6:+(:+,4(0:7,9:6(:j(:,6:46A6:
76+,5l
D;,9+0*<3;(+,:7(9(;64(9+,*0:0Ý5::(:56-<;<96
D:,5;098<,(:+,*0:0Ý5::6)9,6:,<
*6976,:;Í5-Ý9(+6:,<*65;963
D*<37(9:,(,3(:,,3,:4,:46:*(5+6
(3.<Ô55659,:7,*;(6::,<:3Ø40;,:
D*699,9690:*6+,:,9=Ø;04(:+,
(.9,:0Ý5::,?<(0:

MIAȊ1RQRVRSODQHWDDVQDLVHRVSDLVQXQFDFRPSDUWHQIRWRJUDI¯DVGDVV¼DVȴOODVHȴOORVHQLQWHUQHW
sen pedirlles permiso antes”.
POR QUE?
MIAȊ3RUTXHWRGDVDVSHUVRDVWH³HQGHUHLWRDFRQtrolar como se comparten as súas imaxes”.
MIAȊ1RQRVRSODQHWDDVQDLVHRVSDLVQXQFD
DQLPDQDVV¼DVȴOODVHȴOORVDELFDURXDDEUD]DU
familiares e amizades cando non queren facelo”.
POR QUE?
MIAȊ3RUTXHWRGDVDVSHUVRDVWH³HQGHUHLWR£DXWRQRP¯DFRUSRUDOΖVWRVLJQLȴFDTXH7ΖGHFLGHVFRQTXH
te sentes (in)cómoda ou (in)cómodo e sabes que es
capaz de dicir que non”.

#j!i ¼! 
SON MOITO MÁIS IMPORTANTES DO
" i
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A continuación, xoga co alumnado á ruleta do consentimento:

O consentimento é DAR - dado libremente, activo, recíproco.
O consentimento é SER- sobrio, entusiasta e reversible.
Cando fagan o seu anagrama, pídalles que elaboren un
cartel co seu concepto, por exemplo:

Reversible

(VSHF¯ȴFR

Entusiasta

$ȴUPDW
LYR Dado libremente
Sobrio

Honesto

Activo

Mutuo

Continuo

Informado
Consciente

PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 1

Distribúa o alumnado en grupos. Empregando a lista de
palabras que aparece a continuación, pídalles que fagan
un anagrama (poden utilizar letras do Scrabble).
Por exemplo:

lŰÉ04769;(5;, !9,(34,5;,68<,+056<;9(:7,9:6(:,
6):,9=(9(:â(305.<(?,*69769(3i(:33,::,5;0905*Ý46+(:¤
,4)9(8<,I565J:0.50*(I565JŰi
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OUTROS RECURSOS
Consent for Kids
https://youtu.be/h3nhM9UlJjc
Jigsaw resources on consent and sex
https://jigsaw.ie/consent-and-sex/?gclid=Cj0KCQiA64GRBhCZARIsAHOLriJIENhYtwohlbLf0qyYgRnZcU9UyVi57lGau-M
nG9jS4hDQt6tNvy4aAuidEALw_wcB
Teentalk consent game
https://teentalk.ca/consentgame/

máis eﬁcaz de disuadir ás persoas acosadoras e de
mostrar solidariedade coas vítimas.

Cycling through Consent
https://www.youtube.com/watch?v=-JwlKjRaUaw

Resultados da aprendizaxe: as e os alum-

Three Handshakes: an activity for learning how
consent
feels
Xustiﬁcación:
o acoso por razón de identidade é
https://bishtraining.com/three-handshakes-an-acticalquera forma de acoso relacionada coas características
vity-for-learning-how-consent-feels/
que se consideran parte da identidade ou da identidade
que se percibe dunha persoa (por exemplo, discapacidade, sexo, xénero, raza, clase social, relixión ou orientación
sexual). O acoso homófobo, racista, por razón de sexo e
doutro tipo é un problema grave en moitos centros escolares. Actuar e non mirar cara a outro lado é a forma
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nos aprenden que o acoso por razón de sexo e o
homófobo están estreitamente relacionados, e que
xorden da percepción dunha ameaza ao poder e ao
privilexio dos homes heterosexuais. Tamén se lles
ensina a actuar e non mirar cara a outro lado e a solidarizarse con outras compañeiras e compañeiros.

EN PRIMEIRO LUGAR, O ALUMNADO E O PROFESORADO ESTUDAN XUNTOS A SITUACIÓN

At Home

SECCIÓN 2: CONSENTIMENTO

iso provoca. Mentres tanto, moitas intervencións educativas céntranse erroneamente nas mozas, en advertirlles do dano que podería causarlle á súa reputación
enviar unha imaxe íntima. A responsabilidade e a
rendición de contas deben recaer en quen viola a
FRQȴDQ]D

SEXTING E CONSENTIMENTO
DIXITAL

,:<3;(+6:+((79,5+0A(?,l o obxectivo

%<:;0*(*0Ý5l o abuso sexual mediante imaxes

converteuse nun problema importante entre a mocidade. Isto comprende enviar imaxes íntimas non desexadas
(espidos), coaccionar algunha persoa para que envíe
imaxes íntimas de si mesma, crear ou distribuír sen consentimento imaxes sexuais privadas (incluídos os deepfakes) e calquera forma de coerción sexual, intimidación
ou ameaza (sextorsión). Os grupos de compañeiros
homes adoitan presionar os mozos para que obteñan e
distribúan espidos, e é posible que compartan estas
LPD[HVVHQSHQVDUQRDEXVRGHFRQȴDQ]DHQRGDQRTXH
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desta actividade do xogo é animar as e os alumnos a
UHȵH[LRQDUVREUHRFRQVHQWLPHQWRGL[LWDOHD«WLFDGH
compartir imaxes. Tamén aborda a culpabilidade das
vítimas e como a información dos medios de comuniFDFLµQSRGHIRPHQWDOD(QGHȴQLWLYDWU£WDVHGH
fomentar a empatía e de asumir responsabilidades.

EN PRIMEIRO LUGAR, O ALUMNADO E O PROFESORADO ESTUDAN XUNTOS A SITUACIÓN

A ou o xogador debe responder unha serie de preguntas sobre a situación (o alumnado ve as consecuencias de cada decisión).
Historia da bandeira do Orgullo
AAcontinuación,
realizar o seguinte
test da
de comunibandeira arcodébese
iris converteuse
nun símbolo
verdadeiro
co alumnado.
dade LGBTou
enfalso
San Francisco
(Estados Unidos) en 1978. Foi
deseñada polo artista e activista Gilbert Baker e orixinalmente tiña oito cores: rosa, vermello, laranxa, amarelo,
verde, turquesa, azul e morado.

!   %!i
VERDADEIRO OU FALSO?

!   %!i#RO OU FALSO?

As imaxes enviadas a través de aplicacións coma
Snapchat non poden gardarse nin capturarse en pantalla [FALSO].
Non está ben que ninguén te coaccione para
enviar unha foto dun espido [VERDADEIRO].
Enviar ou recibir unha foto dun espido cando es
menor de 18 anos infrinxe a lei [VERDADEIRO].
Cando se está nunha relación sempre se comparten espidos [FALSO].
Se algo vai mal, non hai ningún tipo de axuda
"O noso traballo como homosexuais era saír do armario, ser [FALSO. Ligazón ás organizacións pertinentes de cada
visibles, vivir na verdade, como digo eu, fuxir da mentira.
país].
Unha bandeira axustábase realmente a esa misión porque é
unha forma de proclamar a túa visibilidade ou de dicir: 'isto é
o que son!'" (Gilbert Baker).
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PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 1
Divida o alumnado en grupos e pídalles que deseñen
memes ou GIF que poidan utilizar para responder as
peticións de sexting.
Na web KWWSVLPJȵLSFRPPHPHJHQHUDWRU é posible
crear memes.
Estes son algúns dos exemplos da aplicación británica
Childline Zipit:

PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 2
Divida as e os alumnos en grupos e pídalles que lean o
VHJXLQWHDUWLJRGH[RUQDO ȴFWLFLR (VWDDFWLYLGDGHWUDWD
sobre a culpabilización das vítimas e móstralles ás e aos
alumnos como analizar criticamente as formas sutís que
pode adoptar, por exemplo, na información que ofrecen
os medios de comunicación sobre os sucesos.
Pídalles ás e aos alumnos que corrixan o artigo reescribindo as partes problemáticas. Cando corrixan cada
parte do texto, é importante que lles explique cal era o
problema do artigo orixinal.
(ver explicacións máis abaixo).
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A continuación como debería ser:

The Daily Rag

The Daily Rag – CORRIXIDO!

A muller agredida nun festival de
música bebera varios chopos e
consumira drogas

Dous homes foron detidos tras
agredir unha muller nun festival
de música
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EXPLICACIÓNS
O uso da voz pasiva fai que o agresor se volva invisible e pon o foco na vítima; por exemplo, "X (número) mulleres foron asasinadas" en lugar de "X (número) homes asasinaron mulleres".
O que a vítima bebeu é sempre irrelevante para o crime cometido.
Unha testemuña di: "parecía que perdera as súas amizades", o que fai que a culpa recaia na muller. Quizais as
súas amizades a perderon? Talvez tiña algo na bebida?
A vestimenta da vítima é sempre irrelevante para o crime cometido. Citar este comentario das testemuñas é
exercer un xornalismo irresponsable.
tan sufrir abusos por parte doutras e doutros xogado-

res cando participan en xogos multixogador en liña.
Cando culpamos unha muller polo que leva posto ou dicimos que "o buscou", estamos a expresar que algúns
homes aínda non aprenderon a controlar o seu desexo nin a respectar o consentimento. O problema está
Resultados da aprendizaxe: o alumnado
neses homes e en quen os defende, non nas mulleres nin na súa forma de vestir.
reﬂexiona sobre a natureza sexista de moitos videoxogos e sobre as e os personaxes estereotipados por
Un control máis estrito da venda de alcol e do consumo de drogas non solucionará o problema: educar sobre o
razón de xénero. Estas actividades deberían animar as
Xustiﬁcación:
o sexismo,
a homofobia
e opara
racismo
consentimento, crear
espazos
máis seguros
as mulleres e responsabilizar a quen comete unha agresión si
mozas a sentirse máis apoderadas para participar na
sonoproblemas
importantes na cultura dos videoxogos.
fará.
cultura dos videoxogos.
Non só as representacións das e dos personaxes ou
avatares
dos xogos
son con frecuencia
sexistas
A fotografía
é deliberadamente
suxestiva.
Ao(por
falar de "mozas de esmorga con pouca roupa" refórzase a menexemplo,
mulleres
hipersexualizadas
e homese extremaEN PRIMEIRO
ALUMNADO
EO
saxe de
que a súa
vestimenta é arriscada
que son responsables
de atraer aLUGAR,
atenciónOsexual.
Con todo,
aoPROdamente
violentos),
e os xogadores
adoi- o vínculo
cambiar
o pé de senón
foto, a que
ou oas
xornalista
pode desfacer
entre a roupa
e a agresión,
devolvéndolle
a
FESORADO
ESTUDAN
XUNTOS
A SITUACIÓN
responsabilidade a quen comete a agresión.
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OUTROS RECURSOS
Childline UK (Sexting and Sending Nudes) https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/sexting/zipit-app/
Childline - https://www.childline.ie
Webwise - https://www.webwise.ie/teachers/law-sexting/
A Short Film about Online Grooming - https://vimeo.com/289090948
For Your Eyes Only - https://vimeo.com/154302864
Just for Fun - https://vimeo.com/160080883
SpunOut (Teenager wellbeing/ mental health) https://spunout.ie/
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At the Ice Cream Shop

SECCIÓN 2:
CONSENTIMENTO

lescentes mantivo unha relación de abuso. Dos dous
terzos restantes, o 64 % sufriu, de feito, unha situación
de abuso, pero non se decatou. Os mozos e as persoas LGBTQ+ tamén poden ser vítimas de abuso e
control coercitivo nas relacións.

!!#e
RELACIÓNS SAS

%<:;0*(*0Ý5l as persoas novas poden verse envol-

tas en relacións románticas moi intensas. Debido á falta
de experiencia, é posible que non saiban o que é normal
ou aceptable. Os comportamentos pouco saudables nas
relacións van en aumento, a miúdo grazas á tecnoloxía
(por exemplo, controlar de forma obsesiva as mensaxes
e as contas en redes sociais ou usar a xeolocalización
para saber onde está unha persoa). As investigacións
realizadas no Reino Unido revelan que un terzo das ado-
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,:<3;(+6:+((79,5+0A(?,l convídase o

DOXPQDGRDUHȵH[LRQDUVREUHDSULYDFLGDGHRFRQVHQtimento e o respecto polos límites, así como a aprenGHUDLGHQWLȴFDURVVLQDLVGHDODUPDTXHLQGLFDQTXH
unha relación non é sa ou que se está producindo un
abuso psicolóxico.

EN PRIMEIRO LUGAR, O ALUMNADO E O PROFESORADO ESTUDAN XUNTOS A SITUACIÓN

Pregúntaselles ás e aos xogadores: Ű;,50(+,-

9,0;6(409(964Ý)03+,!(5@(¤H

* Si, están saíndo, así que Tanya non debería ter
ningún segredo [RESPOSTA INCORRECTA].
* Non, a menos que Tanya lle dera permiso para mirar
o seu móbil, polo que Lia está a violar a privacidade de
Tanya [RESPOSTA CORRECTA].

<3,;(

A continuación, xogue á ruleta co alumnado.

<,Ô6*65;963*6,9*0;0=6¤
Celos
- Enfadarse cando pasas tempo fóra
- Disuadirte de pasar tempo coas túas amizades e coa
túa familia
‘Negging’
- Facer un cumprido que é á vez un insulto, coa intención
de minar a túa autoestima
Críticas
- Dicirche o que tes que poñer
- Sinalar constantemente os teus defectos
- Minar a túa autoestima
Coacción
- Coaccionarte para que fagas cousas que non queres
facer
- Chantaxe emocional: ameazarte ou facer que te sintas
culpable se dis que non
Control do móbil
- Ler as túas mensaxes ou verche as redes sociais
Acoso
- Preguntarche onde estás
- Acosarte a través de aplicacións de xeolocalización
- Aparecer sen avisar para sorprenderte
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PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 1

OUTROS RECURSOS

Comente esta situación co alumnado.

SHINE: A Healthy Relationships Guide for Young
People
KWWSVZZZF\SVFLHBȴOHXSORDG'RFXPHQWV5Hsources/Cavan%20Monaghan/Shine%20teen.pdf

Pídalle que poña exemplos de comportamentos tóxicos
nunha relación.

The Expect Respect Healthy Relationships Toolkit
https://www.womensaid.org.uk/wp-content/uploads/2021/02/Expect-Respect-Healthy-Relationships-Toolkit.pdf

Aborde o tema dos sinais de alarma ou perigo.
2DOXPQDGRWDP«QSRGHUHȵH[LRQDUVREUHFRPRXQKD
persoa podería establecer unha conversación coa súa
parella para explicarlle que está preocupada por certos
comportamentos.

Healthy Relationships Toolkit
KWWSVZZZKHDOWK\W[\RXWKRUJXSORDGVȴOHVUHsources/Healthy-Relationships-Toolkit.pdf

44

Skate Park
%<:;0*(*0Ý5l o sexismo e o acoso diario nos

espazos públicos convertéronse nun grave problema
social. Unha investigación realizada en 2021 no Reino
Unido sinala que o 86 % das mulleres de entre 18 e 24
DQRVDȴUPRXVHUDFRVDGDVH[XDOPHQWHHQHVSD]RV
públicos. Como resultado, as mulleres —e especialmente as mozas e as mulleres máis novas— a miúdo
VHQWHQTXHWH³HQTXHPRGLȴFDURVHXFRPSRUWDPHQWRSDUDHYLWDUVHUFRXVLȴFDGDVRXDWDFDGDV

SECCIÓN 3:
VIOLENCIA DE XÉNERO,
ACOSO E ABUSO

,:<3;(+6:+((79,5+0A(?,lanímase as e

RVDOXPQRVDUHȵH[LRQDUVREUHFRPROOHVIDQVHQWLU£V
vítimas os incidentes cotiáns de sexismo e acoso nos
espazos públicos (por exemplo, que se lles queden
mirando, que lles chisquen un ollo, asubíen ou metan
man). Tamén se lles pide que analicen como o deseño
das cidades e dos espazos públicos pode aumentar ou
diminuír a sensación de seguridade das persoas.

*6:65(9â(
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EN PRIMEIRO LUGAR, O ALUMNADO E O PROFESORADO ESTUDAN XUNTOS A SITUACIÓN

Pregúntaselles ás e aos xogadores se cren que Kayla e Zoe
sofren acoso.
No xogo fánselles unha serie de preguntas sobre a seguridade nos espazos públicos. Cada vez que responden
correctamente, a pista de patinaxe convértese nun lugar
máis seguro.
:,:7(A6:7â)30*6:+(!,99(565
:65;(5:,.<96:7(9((:4<33,9,:,(:5,5(:*64(6:657(9(6:
/64,:,6:5,56:i64676+,46:
*(4)0(9,:;(:0;<(*0Ý5¤
- Animando as mozas e as mulleres a non saír de noite [INCORRECTO]
- Mellorando a iluminación nas zonas escuras [CORRECTO]
- Instalando cámaras de seguridade en lugares tranquilos [CORRECTO]
- Dicíndolles ás mozas e ás mulleres que sexan máis coidadosas: depende delas protexerse [INCORRECTO]
- Substituíndo os coches polo transporte público, máis rúas
peonís e carrís bici [CORRECTO]
- Instalando máis aseos públicos [CORRECTO]
- Colocando máis bancos e espazos de convivencia [CORRECTO]
- Contratando máis persoal de transporte en autobuses, trens,
tranvías etc. [CORRECTO]
- Trazando un mapa dos espazos onde se produce a maior
parte dos casos de acoso [CORRECTO]
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PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 1
Ver o seguinte vídeo sobre o acoso na rúa co alumnado: https://www.youtube.com/watch?v=sdn15-t7kg0&t=3s
Analice o vídeo co alumnado. Alguén experimentou ou
presenciou algunha destas situacións? Fale das cinco
accións que podemos facer para ser unha ou un espectador activo:
Intervir: enfrontarse á situación denunciando o com
portamento negativo. Esta táctica pode ser arriscada, polo
que é importante avaliar primeiro a situación.
Delegar: EXVFDUXQKDȴJXUDGHDXWRULGDGHFRPDXQKD
profesora ou profesor, para que interveña.
Actuar máis tarde: HVSHUDUDTXHȴQDOLFHRLQFLGHQWHH
logo preguntarlle á persoa se está ben ou denuncialo máis
tarde..
Distraer: interromper, iniciar unha conversación coa
SHUVRDTXHHVW£DVHUDFRVDGD SRUH[HPSORȴQ[LUTXHD
coñeces e preguntar pola hora).
Documentar: gravar a interacción ou facer unha foto.

PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 2

Neste vídeo só as mozas son vítimas de acoso sexual. Non
obstante, aínda que é moito menos frecuente, os mozos e

os homes tamén poden ser vítimas de acoso e abuso
sexual e de xénero, perpetrados tanto por mulleres
coma por outros homes. Tamén poden existir relacións
abusivas entre homes homosexuais, bisexuais e trans.
Comente co alumnado as razóns polas que moitos
homes non denuncian nin buscan axuda:

PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 3
Visualizar o vídeo sobre Barcelona:
https://www.bbc.com/news/av/world-50269778
A continuación, divida o alumnado en grupos e pídalles
que redeseñen a súa aldea, vila ou cidade para facela
máis segura para as nenas e as mulleres, as persoas do
colectivo LGBTQ+, as persoas maiores e as persoas con
discapacidade. Dígalles que pensen nos aseos públicos,
no transporte, nos parques infantís, na iluminación, nas
cámaras de vixilancia e nas zonas peonís.

* Aos homes edúcaselles para non expresar os seus
sentimentos nin verse a si mesmos como vítimas.
* Debido a crenzas ou estereotipos xeneralizados sobre
que os homes son maltratadores e as mulleres, vítimas.
* O maltrato aos homes adoita tratarse como algo
menos serio ou como unha broma.
* Moitos cren que non hai recursos ou apoio dispoñible
para as vítimas masculinas.
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OUTROS RECURSOS
PLAN International UK street harassment video https://www.youtube.com/watch?v=sdn15-t7kg0&t=3s
What would a city designed by women be like? (Barcelona project)
https://www.bbc.com/news/av/world-50269778
Stop Street Harassment https://stopstreetharassment.org/resources/statistics/statistics-academic-studies/
Men’s Aid Ireland - https://www.mensaid.ie/
Hollaback – https://www.ihollaback.org/
Everyone’s Invited – https://www.everyonesinvited.uk/
#MeToo – https://twitter.com/MeTooMVMT
Everyday Sexism - https://everydaysexism.com/
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Alumnado: Se teus pais non se criaron neste país, dá un
paso atrás.
A profesora ou o profesor despraza a Jasmin, Lia e Jude
un posto cara atrás.

Alumnado: Se case sempre ves os membros da túa raza,
orientación sexual, relixión e clase social representados
na televisión, no xornal e nos medios de comunicación
de maneira NEGATIVA, dá un paso atrás.
A profesora ou o profesor despraza a Jasmin, Tanya,
Bianca, Lia, Jude e Jon un posto cara atrás.

Alumnado: Se es branco, dá un paso adiante.
A profesora ou o profesor despraza a Zoe, Tanya, Bianca,
Kayla, Alex, Marc e Lucas un posto cara adiante.

Alumnado: Se nunca te preocuparon a delincuencia, as
drogas, as violacións ou calquera outra ameaza de violencia no teu barrio, dá un paso adiante.
A profesora ou o profesor move a Zoe, Kayla, Alex, Marc e
Noah un posto cara adiante.

The Canteen

Alumnado: Se algún dos teus pais se gradou na universidade, dá un paso adiante.
A profesora ou o profesor despraza a Zoe, Kayla, Alex,
Tanya e Marc un posto cara adiante.

SECCIÓN 3:
VIOLENCIA DE XÉNERO,
Alumnado: Se medraches nun fogar economicamente
ACOSO E ABUSO
desfavorecido ou monoparental, dá un paso atrás.

Alumnado: Se algunha vez durante a túa infancia tiveP£LVHȴFD]GHGLVXDGLU£VSHUVRDVDFRVDGRUDVHGH
ches que saltar unha comida ou pasaches fame porque
mostrar solidariedade coas vítimas.
non había suﬁciente diñeiro para mercar alimentos, dá
un paso atrás.
A ,:<3;(+6:+((79,5+0A(?,l
profesora ou o profesor despraza a Tanyaasun
posto
e os
alumcara
nosatrás
aprenden que o acoso por razón de sexo e o

A profesora ou o profesor despraza a Tanya, Lia, Jude,
Lucas e Jon un posto cara atrás.

*6:6/64Ý-6)6,
Alumnado: Se algunha vez te discriminaron por razón de
7699(AÝ5+,:,?6
raza,
clase social, etnia, xénero ou orientación sexual, dá

un paso atrás.
%<:;0*(*0Ý5l o acoso por razón de identidade é
A profesora ou o profesor despraza a Jasmin, Tanya,
calquera
forma
acoso
relacionada
coas características
Bianca,
Lia,
Jude de
e Jon
un posto
cara atrás.

que se consideran parte da identidade ou da identidade
que se percibe
dunha persoa
(por exemplo,
Alumnado:
Se algunha
vez sufriches
acoso oudiscapacidaintimidade, sexo,
xénero,
raza, clase
clase social,
social, etnia,
relixión
ou orientación
ción
por razón
de raza,
xénero
ou
sexual).
O
acoso
homófobo,
racista,
por
razón
de
sexo e
orientación sexual, dá un paso atrás.
tipo ou
é un
problema
grave ena moitos
o profesor
despraza
Jasmin,centros
Bianca,escoLia,
Adoutro
profesora
lares.e Actuar
non cara
miraratrás.
cara a outro lado é a forma
Jude
Jon un e
posto
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homófobo están estreitamente relacionados, e que
Alumnado:
teus pais eran
profesionais
xorden daSe
percepción
dunha
ameaza aocualiﬁcados
poder e ao
(médicos,
avogados
etc.),
dá
un
paso
adiante.
privilexio dos homes heterosexuais. Tamén se lles
A ensina
profesora
ou o profesor
despraza
Zoe, Kayla,
a actuar
e non mirar
cara aaoutro
lado eAlex,
a soliMarc
e
Noah
un
posto
cara
adiante.
darizarse con outras compañeiras e compañeiros.

Alumnado: Se tes unha discapacidade ou un problema de
EN PRIMEIRO
O ALUMNADO E O PROsaúde
crónico, dá LUGAR,
un paso atrás.
XUNTOSa A
SITUACIÓN
A FESORADO
profesora ou ESTUDAN
o profesor despraza
Jasmin
e Jon un
posto cara atrás.

A continuación, pregúntaselles ás e aos xogadores que
farían nese escenario e poden ver as consecuencias
das súas accións

CADRO DE DATOS - Segundo a Convención

das Nacións Unidas sobre os Dereitos do Neno (CDN),
cando se acosa unha nena ou un neno viólanse os
seus dereitos.
O acoso por razón de identidade é calquera forma de
acoso relacionada coas características que se consideran parte da identidade ou da identidade que se percibe dunha persoa (por exemplo, discapacidade, xénero,
sexo, raza, clase, relixión ou orientación sexual).

Dicir que cres que Jude está xenial, e que todas
as persoas teñen dereito a expresar a súa identidade
[RESPOSTA CORRECTA]
Non facer nada, non é o meu problema
[RESPOSTA INCORRECTA]
Queres sentar con Jude no comedor?
Si [RESPOSTA CORRECTA]
Non [RESPOSTA INCORRECTA]

$KLVWRULDGH-XGHWHQGRXVSRVLEOHVȴQDLVTXHGHSHQden das e dos espectadores:
- Como ti e as demais persoas vos solidarizastes con
Jude, as e os acosadores deixaron de falar del e de
excluílo. Actuar e non mirar cara a outro lado é crucial
á hora de deter o acoso.
&RPRQLQJX«Qȴ[RQDGDDVHRVDOXPQRVȴ[HURQ
pintadas nos baños sobre Jude. Ninguén sentou con el
na hora da comida. Deprimiuse e negouse a ir a clase.

()Ø(:8<,iii¤

A bandeira do Orgullo máis longa creouse en 2003;
tiña 9 metros de ancho e 1,6 quilómetros de longo.

2GHVȴOHGR2UJXOORP£LVPXOWLWXGLQDULRGRPXQGR
ten lugar en São Paulo (O Brasil). Adoita atraer 2,5 millóns
de asistentes.
En xuño de 2015 o Museo de Arte Moderna adquiriu
a bandeira arco iris como parte da súa colección de
deseño.
O emoticono da bandeira propúxose formalmente en
xullo de 2016 e lanzouse en novembro dese mesmo ano.
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RECURSOS

OUTROS RECURSOS

AGENDA - A Young People’s Guide to Making Positive
Relationships Matter

TackleBullying.ie - https://tacklebullying.ie/

ALWAYS Like a Girl campaign

Childline The Walk Home from School - https://youtu.be/JKOa86HXyY0

BeLonG To Stand Up: Don’t Stand for Homophobic
Bullying

BeLonG To Stand Up: Don’t Stand for Homophobic
Bullying
https://www.youtube.com/watch?v=lrJxqvalFxM

BeLonG To: LGBT+ support
Breaking the Boy Code Podcast

BeLonG To: LGBT+ support
https://www.belongto.org/

Childline

Why Do We See Homophobic Bullying in Schools? https://www.youtube.com/watch?v=L5qum4ue87s

Childline The Walk Home from School
Childline UK (Sexting and Sending Nudes)

Out of Touch: Tackling Homophobic, Biphobic and
Transphobic Bullying
https://youtu.be/SPZpwU9-xcA

Consent for Kids
Cordelia Fine - Delusions of Gender
Crossing Boundaries
Cycling through Consent
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Everyday Feminism

RECURSOS
Love
Respect

Everyday Sexism

AGENDA
A Young People’s Guide to Making Positive
Men’s
Aid- Ireland
Relationships Matter
#MeToo
ALWAYS Like a Girl campaign
National Youth Council of Ireland
BeLonG To Stand Up: Don’t Stand for Homophobic
Bullying
Out
of Touch: Tackling Homophobic, Biphobic and
Transphobic Bullying
BeLonG To: LGBT+ support
PLAN International UK street harassment video
Breaking the Boy Code Podcast
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TackleBullying.ie

PROPOSTA DE ACTIVIDADE COMPLEMENTARIA 1
Take This!: Gamer mental health
Ver co alumnado algúns dos vídeos de Tropes versus
Teentalk consent game
Women
https://feministfrequency.com/series/tropes-vs-woThe 25 most inspirational female characters in
men-in-video-games/
games

Why do girls stop playing sport? Let’s ask them

OUTROS RECURSOS

Why Do We See Homophobic Bullying in Schools?
Take This!: Gamer mental health https://www.takethis.org/
Why
Girls Quit Sport, Anna Geary
Feminist
Frequency
- Building a Fair Playing Field
Women
in Games
Guide:
https://feministfrequency.com/

Organice o alumnado en grupos e propóñalles que
The Bechdel Test
debuxen unha ou un personaxe de xogo non sexista/non estereotipado (masculino ou feminino). Nunha
The Expect Respect Healthy Relationships Toolkit
versión ampliada desta actividade, estes grupos poderían deseñar un pequeno proxecto de videoxogo que
The Halo Collective
desafíe os estereotipos sexistas.

Women in media. Balance the imbalance!
Women in Games Guide: Building a Fair Playing Field
https://www.womeningames.org/the-women-in-gaThe
25 most inspirational female characters in games
mes-guide-building-a-fair-playing-ﬁeld/
Data on Violence against Women and Girls

The Man Box

Love Respect -

Three Handshakes: an activity for learning how consent feels

John Berger Ways of Seeing If she can’t see it, she can’t be it -

Throwing like a Girl
Travelling in a Woman’s Shoes

Women still less likely to be quoted as experts in
European news

Webwise

Women in media. Balance the imbalance!

What would a city designed by women be like? (Barcelona project)

Global Media Monitoring Project
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Con esta sección ﬁnal remata o recurso GenTOPIA. Só
poderá realizarse cando as e os alumnos obtivesen as
nove insignias do xogo.
Faga este cuestionario ﬁnal coas e cos alumnos para
completar o xogo. É probable que deban volver ás diferentes seccións do xogo para atopar as respostas
correctas.
Antes de poder partir, necesito
combustible. Se respondedes
correctamente a estas preguntas, poderei marchar á casa:

PRIVILEXIO (E DESPEDIDA!)

- As mulleres representan o ____ das e dos enxeñeiros na
China.
- Unha enquisa do Reino Unido amosa que_____ das
rapazas se viu nunha relación abusiva.
- A bandeira do Orgullo máis longa creouse en _____.
- En 2020 ___ dos videoxogos tiñan protagonistas mulleres.
- Dicirlle a alguén un cumprido que tamén é un insulto
coa intención de ferir a súa conﬁanza, chámase _____.

Xustiﬁcación: todas as persoas teñen privilexios

ou están prexudicadas desde o principio por unha serie
de factores, coma o seu sexo, raza, clase social, sexualidade, capacidade e educación.

Resultados da aprendizaxe: o alumnado

recoñece os seus propios privilexios e os doutras persoas, e comprende como lles beneﬁcia ou prexudica na
vida.

[Respostas correctas = a última peza do foguete está no
seu sitio - A nave de MIA abandona a Terra]

55

PROPOSTA DE ACTIVIDADE FINAL
Imprima a páxina de abaixo con todas e todos os personaxes do
xogo e pídalle ao alumnado que os recorte. Debuxe unha liña
no centro do encerado e pegue as personaxes ao longo da liña
con BluTack.
Imprima a seguinte lista de instrucións e distribúaa entre o
alumnado. A continuación, pídalles que lean todas as instrucións unha a unha e permaneza de pé no encerado:

un paso atrás
- Se algunha vez sufriches acoso ou intimidación por
razón de raza, clase social, etnia, xénero ou orientación sexual, dá un paso atrás
- Se case sempre ves os membros da túa raza, orientación sexual, relixión e clase social representados
na televisión, no xornal e nos medios de comunicación de forma NEGATIVA, dá un paso atrás

PROPOSTA DE ACTIVIDADE FINAL

- Se nunca te preocuparon a delincuencia, as drogas,
as violacións ou calquera outra ameaza de violencia
no teu barrio, dá un paso adiante

- Se teus pais non se criaron neste país, dá un paso
atrás
- Se es branco, dá un paso adiante

- Se algunha vez durante a túa infancia tiveches que
saltar unha comida ou pasaches fame porque non
había suﬁciente diñeiro para mercar alimentos, dá
un paso atrás

-Se algún dos teus pais se graduou na universidade,
dá un paso adiante
- Se medraches nun fogar economicamente desfavorecido ou monoparental, dá un paso atrás

- Se teus pais eran profesionais cualiﬁcados (médicos, avogados etc.), dá un paso adiante

- Se algunha vez te discriminaron por razón de raza,
clase social, etnia, xénero ou orientación sexual, dá
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- Se tes unha discapacidade ou un problema de
saúde crónico, dá un paso atrás

Alumnado: Se teus pais non se criaron neste país, dá un
paso atrás.
A profesora ou o profesor despraza a Jasmin, Lia e Jude
un posto cara atrás.
Alumnado: Se es branco, dá un paso adiante.
A profesora ou o profesor despraza a Zoe, Tanya, Bianca,
Kayla, Alex, Marc e Lucas un posto cara adiante.
Alumnado: Se algún dos teus pais se gradou na universidade, dá un paso adiante.
A profesora ou o profesor despraza a Zoe, Kayla, Alex,
Tanya e Marc un posto cara adiante.
Alumnado: Se medraches nun fogar economicamente
desfavorecido ou monoparental, dá un paso atrás.
A profesora ou o profesor despraza a Tanya, Lia, Jude,
Lucas e Jon un posto cara atrás.
Alumnado: Se algunha vez te discriminaron por razón de
raza, clase social, etnia, xénero ou orientación sexual, dá
un paso atrás.
A profesora ou o profesor despraza a Jasmin, Tanya,
Bianca, Lia, Jude e Jon un posto cara atrás.
Alumnado: Se algunha vez sufriches acoso ou intimidación por razón de raza, clase social, etnia, xénero ou
orientación sexual, dá un paso atrás.
A profesora ou o profesor despraza a Jasmin, Bianca, Lia,
Jude e Jon un posto cara atrás.
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Alumnado: Se case sempre ves os membros da túa raza,
orientación sexual, relixión e clase social representados
na televisión, no xornal e nos medios de comunicación
de maneira NEGATIVA, dá un paso atrás.
A profesora ou o profesor despraza a Jasmin, Tanya,
Bianca, Lia, Jude e Jon un posto cara atrás.
Alumnado: Se nunca te preocuparon a delincuencia, as
drogas, as violacións ou calquera outra ameaza de violencia no teu barrio, dá un paso adiante.
A profesora ou o profesor move a Zoe, Kayla, Alex, Marc e
Noah un posto cara adiante.
Alumnado: Se algunha vez durante a túa infancia tiveches que saltar unha comida ou pasaches fame porque
non había suﬁciente diñeiro para mercar alimentos, dá
un paso atrás.
A profesora ou o profesor despraza a Tanya un posto
cara atrás
Alumnado: Se teus pais eran profesionais cualiﬁcados
(médicos, avogados etc.), dá un paso adiante.
A profesora ou o profesor despraza a Zoe, Kayla, Alex,
Marc e Noah un posto cara adiante.
Alumnado: Se tes unha discapacidade ou un problema de
saúde crónico, dá un paso atrás.
A profesora ou o profesor despraza a Jasmin e Jon un
posto cara atrás.

kalya

JON
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JUDE
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MARC
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Que aprendiches do exercicio dos privilexios?
Que crees que se sente ao estar na parte superior ou inferior da táboa?
Nalgún momento quixeches formar parte do grupo que escalaba postos?
Que podemos aprender deste xogo que poida axudarnos na nosa vida cotiá?

ADEUS E BOA SORTE, TERRÍCOLAS!
!  "  iii
COMO IGUAIS!

RECURSOS
AGENDA - A Young People’s Guide to Making Positive
Relationships Matter
ALWAYS Like a Girl campaign
BeLonG To Stand Up: Don’t Stand for Homophobic
Bullying
BeLonG To: LGBT+ support
Breaking the Boy Code Podcast
Childline
Childline The Walk Home from School
Childline UK (Sexting and Sending Nudes)

RECURSOS RELACIONADOS
CO PROXECTO

Consent for Kids
Cordelia Fine - Delusions of Gender
Crossing Boundaries
Cycling through Consent
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Out of Touch: Tackling Homophobic, Biphobic and
Transphobic Bullying

Gender Identity and Gender Expression E-Resource
for Second-level Schools

PLAN International UK street harassment video

Gina Rippon - The Myth of the Gendered Brain

Promoting Healthier Masculinities in Primary and
Secondary Schools

Global Media Monitoring Project

Respect her game

Healthy Relationships Toolkit

School of Sexuality Education

Hollaback

SHINE: A Healthy Relationships Guide for Young
People

Identity based bullying
Jigsaw resources on consent

SpunOut (Teenager wellbeing/ mental health)

Just for Fun
Let Toys Be Toys

Stop Street Harassment
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TackleBullying.ie
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Take This!: Gamer mental health

Why Do We See Homophobic Bullying in Schools?

Teentalk consent game

Why Girls Quit Sport, Anna Geary

The 25 most inspirational female characters in
games

Women in Games Guide: Building a Fair Playing Field

The Bechdel Test

Women in media. Balance the imbalance!

The Expect Respect Healthy Relationships Toolkit

The 25 most inspirational female characters in games

The Halo Collective

Data on Violence against Women and Girls

The Man Box

Love Respect -

Three Handshakes: an activity for learning how consent feels

John Berger Ways of Seeing If she can’t see it, she can’t be it -

Throwing like a Girl
Travelling in a Woman’s Shoes

Women still less likely to be quoted as experts in
European news

Webwise

Women in media. Balance the imbalance!

What would a city designed by women be like? (Barcelona project)

Global Media Monitoring Project
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School dress codes reinforce the message that women’s bodies are dangerous
Teens Are Fighting Sexist Dress Codes With This Brilliant Hashtag
Unilever pledges to protect staﬀ with afros and
dreadlocks
The Halo Collective
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Zoe: Sally Sumola
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GenTOPIA – A videogame for use in schools to promote gender equality and to tackle gender-based and
sexual abuse and harassment. Developed by the The GeGame consortium

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reﬂect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

