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A adolescencia é unha etapa complexa, quizais a máis
importante na vida, na que hai un ritmo acelerado de 

crecemento e cambios. Unha etapa de tránsito, na que 
despedimos a crianza que xa non volveremos ser e 

agardamos pola persoa adulta que aínda non somos. Neste 
período é onde buscamos e construímos unha identidade 

propia, en moitas ocasións a base de ensaio-erro. Todos os 
fíos que conforman esa identidade ou identidades, non 

derivan da casualidade, senón dunha complexa 
intersección de factores socio-culturais que, na maioría

dos casos, non identificamos, o que nos pode levar a 
pensar que ese é o xeito natural de construirse.

O obxectivo deste relato é unha mirada introspectiva que 
nos leve á reflexión e, para iso, debemos mirarnos no 

espello, sen complexos, con honestidade, e saber 
interpretar o que aí vemos para continuar por ese camiño, 

se nos convence, ou transitar por outro paralelo. 
Queremos identidades libres e este pode ser o primeiro 

paso.
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“Non se nace muller, senón que se 

chega a selo”, Simone de Beauvoir

“Os homes tampouco nacen: fanse” 

Ritxar Bacete

- Cal pensas que é o significado das 

dúas frases anteriores? (3-4 liñas)



EXPRESIÓN DE XÉNERO

- Se repasas fotografías dos teus primeiros meses e

anos, hai nelas expresión de xénero (pendentes,

tipo de roupa, cores, decoración da habitación…)

- Cales son as túas cores favoritas? Hai algunha

prenda que nunca porías porque pensas que é do

sexo contrario?

- Lembras que algunha vez che recriminasen

algunha palabra, xesto, postura por non ser propia

de nena/o?

Expresión de xénero: A expresión de xénero, ou presentación de xénero, é

o comportamento, as maneiras, os intereses e o aspecto (roupa, maquillaxe…)

dunha persoa que están asociados ao xénero nun contexto cultural particular,

especificamente coas categorías de feminidade ou masculinidade.

IMAXE: JULIANO LÓPEZ



LITERATURA

- Que contos, libros, lembras ler de cativa/o? 

- Que modelos de homes e mulleres representaban? 

- E agora, que les? (exceptuando os libros de lectura 

escolar)

TV, CINE

“Os relatos visuais axudan a construír a nosa identidade

e aprendemos a relacionarnos non só a través da 

experiencia real, senón virtual” Yolanda Domínguez, 

Maldito estereotipo

- Que series de debuxos animados lembras ver? 

- Que series infantís/adolescentes visionaches/visionas?

- Como os interpretas desde unha perspectiva de xénero?



XOGUETES

- Lembras que tipo de xoguetes recibías como agasallo

durante a túa infancia? Elabora unha lista. 

- Indica que tipo de habilidades se desenvolven con 

cada un deles e cales son os espazos nos que se 

acostuman utilizar. 

- En que medida cres que poden influír nunha vocación

futura?

Imaxe: Hot Kenobi



TAREFAS DOMÉSTICAS
- No teu ámbito familiar, houbo/hai un reparto 
equitativo dos labores? Pensa, por exemplo, quen
realiza en máis ocasións os seguintes traballos: 
pensar a lista da compra, falar co profesorado, limpar 
o cuarto de baño, cociñar, pasar o ferro, levar o coche 
ao taller, montar un moble, limpar o po, regar as 
prantas, sacar o lixo…
- Tes asignadas tarefas na casa? 
- Canto tempo lles adicas diariamente?
- Escolle unha destas opción? Axudar na 
casa/Colaborar na casa. Xustifica a escolla. Pensas 
que hai diferenza entre ámbalas dúas?
- Sabes coser un botón, poñer a lavadora ou 
pranchar unha peza de roupa?
- Se na túa familia hai unha persoa maior que 
precisa máis coidados, quen se encarga dela?
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FAMILIA

- As túas avoas e bisavoas adicáronse a algunha profesión 

fóra do traballo nas casas? 

- Percibes diferenza, en canto á igualdade legal e real, entre 

a súa xeración e a da túa nai? Se es moza, notas diferenza

entre a túa nai e ti?

- Pertences a ese 0.5 % de fillas/os de parellas heterosexuais

que levan, en primeiro lugar, o apelido materno? 

- Se non é así, cal cres que é a razón de que esa porcentaxe

sexa tan baixa? Se a resposta é si, por que o decidiu así a 

túa familia? Se a resposta é non, pregunta tamén o porqué?

- Se tes unha irmá ou un irmán, percibes diferenza entre 

vós? Actividades extraescolares realizadas? Obrigas

domésticas? Hora de chegada á casa?
Imaxe: Lucía Herrero



 

EQUILIBRIO EMOCIONAL INESTABILIDADE EMOCIONAL 

DINAMISMO 
 

INTUICIÓN 

AGRESIVIDADE 
 

FALTA DE CONTROL 

DOMINIO DUNHA SITUACIÓN 
 

AFECTIVIDADE 

RACIONALIDADE 
 

PASIVIDADE 

POUCA AFECTIVIDADE 
 

IMPULSIVIDADE 

VALENTÍA 
 

FRIVOLIDADE 

INTELIXENCIA 
 

TENRURA 

FRANQUEZA 
 

HUMILDADE 

APTITUDE PARA AS CIENCIAS 
 

MEDO 

INDEPENDENCIA 
 

DEPENDENCIA 

EFICACIA 
 

DEBILIDADE 

ATRACTIVO FÍSICO APTITUDE PARA AS LETRAS 

FORZA 
 

APTITUDE PARA TRABALLOS 
MANUAIS 

REBELDÍA PRUNDENCIA 

BOA AUTOESTIMA  AUTOESTIMA REGULAR-
BAIXA 

ESTEREOTIPOS

Tes un cadro cunha lista de palabras. 
- Sinala aquelas cinco coas que te sintas máis
identificado/a. 
- Desas cinco, de cal te sentes máis orgullosa/o? 
- Sinala unha da que non te sintas orgulloso/a?
- Que dúas palabras non sinalaches e si che 
gustaría facelo?

- Cres que as características sinaladas son atributos 
socialmente considerados masculinos ou femininos. Por 
que?
- Percibes no teu entorno (familiar, escolar, 
amizade…) as consecuencias da “represión/negación” dos 
atributos considerados femininos nos homes e dos atributos 
considerados masculinos nas mulleres”? Por exemplo, a 
agresividade nas mulleres ou a tenrura nos homes.



ESCOLA/ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- En Infantil e Primaria, tiveches máis mestres ou mestras?

- Como eran os xogos no patio?

- Lembras que se vos falara cunha linguaxe non sexista ou o masculino xenérico fora o máis empregado?

- Lembras traballar temas de Igualdade nas aulas?

- Cambiou algo, neste sentido, a educación secundaria no instituto?

- Algunha vez prestaches apuntamentos ou exercicios xa feitos a compañeiras? E a compañeiros? Máis no primeiro caso ou no segundo? 

- Quen intervén máis nas clases? Alumnos ou alumnas?

- Cando non obtés un resultado académico óptimo? A que cres que é debido?

- Quen se presenta máis para persoa delegada? Alumnos ou alumnas? Presentan as mesmas características as alumnas e alumnos que se 

postulan para exercer esta representación? Responsabilidade, eficacia, boa comunicación, popular, liderado…

- Desde que empezaches 1º ESO, quen protagonizou máis conflitos nas aulas (faltas de respecto, amoestacións verbais e escritas, 

expulsións….)

- Fóra do horario escolar, que actividades tes realizado e realizas actualmente (música, deporte…)?

- Se tes practicado deporte, cal?

- Tes vivido algunha situación discriminatoria na práctica deportiva e /ou nalgunha outra actividade extraescolar? Descríbea



ENTROIDO
- Como foron os teus disfraces de 
Entroido? 
- Colectivos? Individuais? 
- Cres que respondían a 
estereotipos?



GRUPO DE IGUAIS. 
- Notas xeitos de comportamiento diferentes no teu grupo de amigas 
e amigos á hora de falar, relacionarse…? 
Contestan mozas. Que tipo de temas son os habituais en grupos de mozas?
Contestan mozos. Que tipo de temas son habituais en grupos de mozos?
- Que tipos de temas son habituais en grupos mixtos?
- Cando estás baixo/a animicamente, cóntasllo a alguén? 
- Se a resposta anterior é si, con quen compartes os teu momentos 
baixos e otros aspectos privados?
- Algunha vez te viches nalgunha situación onde se exercera violencia
cara a outras persoas?
- Tiveches/tes algunha amizade que sufrira algún tipo de violencia
nunha relación? Soubeches como axudala?
- Que tipo de linguaxe utilizades no voso grupo de iguais? Úsanse os 
mesmos apelativos para elas que para eles cando se fala da súa aparencia, 
da súas notas, das súas relacións? Os insultos son iguais para eles que para 
elas?
Isto non é unha pregunta, só unha reflexión. Cantas veces tes insultado coas 
palabras puta e maricón? 
- Hai machismo nestes dous insultos?

Imaxe: Michele del Campo



REFERENTES

- Coñeces a algún home do teu entorno que non teña

reparos en cualificarse como feminista?

- Poderías pór algún exemplo de muller e home, con

recoñecemento mediático, que teñan comportamentos

machistas?

- E ao contrario?

- Que personaxe público tes como referente? Por que?

- Dos personaxes que segues no Instagram, cal é o que

esperta máis admiración en ti?

- Podes citar algún exemplo de home homosexual,

muller lesbiana ou persoa trans que admires nalgún

ámbito social?



BO TRATO E COIDADO

- Que significa para ti o bo trato? Pon algún exemplo de bo trato que viras nesta última semana.

- Ca é o teu círculo persoal de alegría? (persoas que te escoitan, que te coidan, que contan contigo, que te apoian, que te 

axudan, que recoñecen os teus méritos…)

- Ves máis maltrato, bo trato ou destrato ao teu redor?

- Percibes que as mulleres do teu entorno (familiar, escolar, amizades…) se preocupan máis por xerar benestar e manter os 

vínculos interpersoais que os homes? (son máis empáticas, advirten antes se alguén non está ben animicamente…)

- Pensas no autocoidado e no bo trato cara a ti mesmo/a? Pon algún exemplo de autocoidado que non fagas por falta de 

tempo?

- Que pequenas cousas podes facer no teu día a día para sentirte ben contigo?

- Realizas algunha? Cal?

- Neste dous últimos cursos, é obrigado o uso da máscara no centro. Desde a túa percepción e de xeito xeral, quen reciben 

máis amoestacións por non usala correctamente: alumnas ou alumnos? 

- Consideras que o uso correcto da máscara en lugares públicos é un xesto de autocoidado e coidado ás demais persoas? 

Por que?

- Como recoñeces o maltrato? Pon algún exemplo vivido ou visto por ti.

Destrato: nunha relación, cambios bruscos de comportamento, aparentar indiferenza, ausencia ou frialdade emocional en momentos nos 
que se precisa unha explicación, unha conversa…



EMOCIÓNS E SENTIMENTOS
- Cando foi a última vez que choraches?
- Acostumas facelo para poñer de manifesto a túa
tristeza, agobio ou malestar?
- Algunha vez te recriminaron por ter chorado en
público?
- Cando algo non che gusta, prefires dicir a verdade 
ou disimular para non incomodar?
- Reaccionaches algunha vez de forma agresiva, 
física ou verbalmente, ante un conflito?
- Como acostumas expresar o afecto no ámbito
familiar?
- E coas amizades?
- Algunha vez mentiches para agradar a alguén?
- Do 1-10, cal é o grao de confianza en ti mesmo/a? 
(aquí ten en conta a imaxe, opinión e o teu “eu” ideal) 
- En que medida cres que che inflúe a mirada e 
opinións alleas para sentirte ben contigo mesmo/a? Im
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PARELLA
Ao ser ámbitos íntimos e privados, podes obviar escribir
aquelas  reflexións que consideres neste apartado e no 
seguinte. Entendo e respecto que algunhas delas non as 
queiras compartir. 
- Algunha vez te sentiches controlada/o pola túa
parella? Vestimenta, redes sociais, afeccións, amizades…
- Algunha vez exerciches control sobre a túa
parella?
- Sentiches celos da túa parella ou ela de ti? Como 
os xestionastes?
- Sentícheste/sénteste incómoda/o se te mira 
alguén do sexo oposto por se puidese provocar unha 
discusión parte da túa parella?
- Sentícheste desvalorizado/a pola súa parte?
- Se algunha vez, remataches unha relación, foi de 
xeito pacífico?
- Nalgunha ocasión, quen dicía quererte, te fixo 
chorar? 
- Se tiveses que adicarlle unha canción á túa
parella, cal sería?
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SEXUALIDADE
- Pensas que hai unha boa educación sexual nas familias e nas escolas?
- Desde a túa perspectiva, que habería que mellorar na educación sexual da poboación adolescente?
- Por que se ven debuxados os órganos sexuais masculinos nunha proporción maior aos femininos? (por exemplo, nos 
baños públicos)
- Sabes que é o clítoris?
- Téndese a pensar que a sexualidade masculina é máis natural e irreprimible que a femenina? Que cres?
- Quen cres que debe tomar a iniciativa en materia de sexo? 
- Terías unha relación estable cunha persoa que ten fama de ter tido moitas relacións?
- Cres que as mozas vinculan máis o sexo ao amor que os mozos? Pensa se liches algunha novela ou viches algunha serie 
ou peli onde se visibilice isto
- Cres que a pornografía aprende a mozas e mozos en materia sexual? Que opinas ao respecto?
- Cres que a prostitución é unha forma de violencia sexual?
- Algunha vez te sentiches violentada ou coaccionada nunha relación?
- Sentícheste algunha vez acosada/o? E no espazo virtual?
- Sentiches medo algunha vez de sufrir unha agresión ao volver só/soa á casa?
- Sentiches medo algunha vez de sufrir unha agresión sexual ao volver só/soa á casa?
- Algunha vez, persoas descoñecidas che dixeron comentarios sobre o teu corpo? Como te sentiches? 
- Hai respecto no instituto pola diversidade sexual? 
- E fóra? 
- Evitarías ter parella do teu mesmo sexo por presión social’

Visiona estes fragmentos do programa Salvados e fai un comentario de cada un deles. Sénteste identificada co que aí din?
https://www.lasexta.com/temas/salvados_la_mala_educacion-1

https://youtu.be/Cu_GX8Xn8vY


CORPO (CONTESTAN MOZAS)

En 1991, Naomi Wolf alertaba sobre as consecuencias da violencia

estética afondando na presión dos canons sobre os corpos,

especialmente das mulleres. 'O mito da beleza' supuxo unha

revolución e os seus textos seguen sendo moi actuais. Wolf escribiu: 

«O máis importante é que a identidade das mulleres debe apoiarse na

premisa da beleza, de modo que as mulleres se manteñan sempre

vulnerables á aprobación allea, deixando exposto á intemperie ese

órgano vital tan sensible que é o amor propio».

«O MITO DA BELEZA XERA UNHA

CAÍDA NO AMOR PROPIO DAS

MULLERES E ELEVADAS GAÑANCIAS

PARA AS EMPRESAS»



- Algunha vez te sentiches a desgusto co teu corpo? Comentáchesllo a alguén?

- Cal é a parte do corpo que menos che gusta? Se puideses cambiar algo, que sería?

- Retocas as túas fotos antes de colgalas nas redes sociais?

“A falta de modelos diversos e o feito de que os únicos corpos posibles e desexables sexan os 

que non teñen pelos, instala a depilación como unha peaxe ineludible da construción da muller” 

Bel Olid

- Algunha vez alguén te fixo sentir mal por non depilarte?

https://youtu.be/YnBtHZqbhs4

https://youtu.be/hRBxttZY2Zc

- Nos vídeos anteriores, que modelo de feminidade se representa tanto nos diálogos por

WhatsApp como nas propias imaxes das protagonistas?

- Como describirías a imaxe destas mulleres?

- Deixaches de saír a lugares como, por exemplo, a praia, por non estar depilada?

- Que imposicións de beleza se marcan para as mozas da túa idade?

https://youtu.be/YnBtHZqbhs4
https://youtu.be/hRBxttZY2Zc


Que nos promete a beleza ás mulleres?

- Pensas que existe unha rivalidade “silenciosa” entre as mozas polo aspecto

físico?

- Lembras que era a sororidade? Viches algún exemplo no teu entorno?

- Sentiches/sentes que a mestruación é algo vergonzoso?

https://youtu.be/D6ImKSWZb4A

Escoita esta canción, fíxate na letra e conta que che parece! (e baila)

- Di a filósofa Amelia Valcárcel que hai unha lei non escrita para as mulleres

chamada a lei do agrado, consistente no deber, ás veces inconsciente, de

agradar, o que implica ser obedientes, abnegadas e compracentes. Algo do

que levas reflexionado e contestado ata este punto, pode axurdarche a

confirmar a existencia disto?

https://youtu.be/D6ImKSWZb4A


MASCULINIDADES (CONTESTAN MOZOS)

“Non deberíamos ter medo da palabra feminista. Os homes e as mulleres deberían usala para definirse”

Justin Trudeau, primeiro ministro de Canadá

O patriarcado di que os homes de verdade deben ser así: 

(argumenta a favor ou en contra de cada unha e indica se algunha vez te sentiches/sentes ou te fixeron sentir que debías axustarte a este 

modelo)

- Un home de verdade non debe ter medo e se o ten, disimulalo.

- Un home de verdade non chora (excepto nun partido cando perde)

- Un home de verdade non expresa as súas emocións, excepto a ira.

- Un home de verdade non aprende a coidarse nin coidar doutras persoas (xa ten unha nai, unha irmá, unha parella que se ocupa diso)

- Un home de verdade non pode amosar atracción sexual por outro home.

- Un home de verdade presume da súa potencia sexual, do tamaño do seu membro viril e das súas conquistas.

- Un home de verdade responde violentamente a unha agresión.

- Un home de verdade asume riscos (condución temeraria, retos …)

- Un home de verdade ten que manter a súa familia.

- Un home de verdade non sabe pedir axuda: ten que tentar resolver os seus problemas el só para demostrar que pode con todo.

- Un home de verdade non amosa afecto en público, por exemplo, dar bicos, e moito menos, a outro home.



- Nalgunha ocasión, deixaches de facer/dicir algo 
por que tiveches medo a ser criticado?
- Se é así, como te sentiches?
- Fuches consciente, algunha vez, de ter exercido 
algún tipo de dominio sobre alguén? (na casa, na clase, 
coas amizades)
- Se comparas a xeración dos teus avós coa de teu 
pai, percibes diferenzas? E entre teu pai e ti? (por exemplo, 
nas tarefas domésticas, na demostración de afecto…)

https://youtu.be/-LMA_7Nkloo

Visiona o vídeo anterior e explica que dous tipos de 
masculinidades se presentan.

https://youtu.be/Cu_GX8Xn8vY

Visiona a curta anterior e fai unha valoración da mesma. 
Paréceche real o que padece o paciente? E a resposta do 
médico?
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Sen machismo, os homes poderían vivir mellor, porque…

- Sen machismo, os homes non asasinarían a outros homes nin a 

mulleres (o 95% dos asesinos son homes)

- Sen machismo, os homes non abusarían nin violarían. 

- Sen machismo, os homes vivirían máis.

Busca información sobre os custes sociais do machismo en 

forma de cifras (poboación carceraria, mortes en accidentes de 

tráfico, alcoholismo, drogas, taxa de suicidos, enfermidades…) 

Analiza os datos anteriores de xeito razoado.

Completa ti:

- Sen machismo, os homes…

- Sen machismo, os homes…

- Sen machismo, os homes…
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FEMINISMO

- Participaches nalgunha das manifestacións ou

concentración feministas dos últimos anos?

- Se tiveses que poñerte unha cualificación ao teu nivel 

de machismo, sendo 0 o mínimo e 10 o máximo, que 

nota te porías? Saberías explicar o porqué?

- E ao teu nivel de feminismo?

- Podería poñer algún exemplo dunha acción concreta 

túa para loitar contra o machismo na vida cotiá?



FUTURO

- Que cualidades debería ter unha persoa para ter unha

relación con ela?

- Se nun futuro, decides ter fillos/as, cres que poden ser 

un obstáculo para a túa carreira profesional?

- Que traballo ou profesión che gustaría desenvolver 

nun futuro? Pensas que che pode condicionar ser 

moza ou mozo?

- Se se puidese reflectir nun espello a persoa que vas 

ser dentro de vinte anos, que che gustaría ver?
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Despois destas respostas, valora e reflexiona en como 

influíu a túa socialización  na túa forma de ser actual? 

Pensas que a diferente socialización alimenta o malestar 

das persoas consigo mesmas? 

(20-25 liñas)

Socialización de xénero: proceso polo que nos imos convertindo en 
mulleres e en homes nunha sociedade e época concretas. Im
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Se hai algo máis que non se incluíu nesta guía e queres

contalo, podes facelo…

“Conserva celosamente o teu dereito a reflexionar, porque 

incluso o feito de pensar erroneamente é mellor que non pensar 

en absoluto”

Hipatia de Alejandría
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GUÍA DO TRABALLO PARA O 
ALUMNADO DA MATERIA DE 

COEDUCACIÓN DO SÉCULO 
XXI.

1º BACHARELATO
IES XELMÍREZ I

AVALIACIÓN : 5 PUNTOS
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