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Emily Dickinson

poeta Estadounidense

“Ignoramos a nosa 
verdadeira estatura 

ata que nos poñemos 
en pé”.

            

                              

PRÓLOGO

Tes ante as túas mans unha publicación nutrida dun gran 
compromiso e convicción para a acción e a procura dos dereitos 

humanos das mulleres.

Estamos profundamente comprometidas coa erradicación das violencias machistas. 
Esta terrible realidade está a asasinar a 66.000 mulleres ao ano segundo as cifras de 
Nacións Unidas. Pero isto é só a punta do iceberg dunha desigualdade estrutural entre 
homes e mulleres, baseada nun modelo de desenvolvemento capitalista, racista e 
patriarcal, que pon no centro o mercado no canto da vida, e que domina e subordina 
ás mulleres e á natureza.

A gran adherencia das crenzas adscritas no imaxinario social para perpetuar e 
lexitimar as violencias machistas, require chegar ás raíces e causas estruturais das 
mesmas. Este potencial transformador atopámolo na Coeducación.

Tamén sentimos unha forte convicción de que debemos facilitar que a mocidade 
tome o protagonismo na erradicación das violencias machistas, e para iso, a 
mobilización social e a incidencia política son ferramentas imprescindibles para 
a súa participación na toma de decisións sociais e políticas a nivel local, nacional, 
global. Así, será posible que as e os mozos tomen a voz para expor as súas preocupacións 
e alternativas.

Durante case 10 anos, InteRed apostou pola mobilización social, utilizando a guía 
“Mocidade Actuando con Coidados. Guía para a mobilización de mocidade” como 
ferramenta eficaz e motivadora para promover unha Educación para o Desenvolvemento 
e unha cidadanía global. Agora, con esta guía, pretendemos dar un paso máis para 
dirixirnos cara á erradicación das violencias machistas.
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           da acción.
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PRESENTACIÓN

InteRed é unha ONGD promovida pola Institución Teresiana 
que aposta por unha educación transformadora, que xere a 

participación activa e comprometida de todas as persoas a favor 
da xustiza, a equidade de xénero e a sustentabilidade social e 

ambiental.

As cifras de violencias machistas a nivel global obrígannos eticamente a visibilizar o 
sistema patriarcal que lexitima e fomenta a dominación e explotación dos corpos das 
mulleres, así como a colaborar para que a cidadanía tome conciencia, comprenda 
as causas e actúe. Para facilitar este último paso, o actuar, é necesario dotar de 
ferramentas para que as persoas poidan formar parte desa transformación social, e 
por iso, apostamos pola mobilización social como forma de exercer unha cidadanía 
crítica, activa e participativa.

Nesta guía convidamos a compartir colectivamente procesos de reflexión e acción 
que permitan apropiarse do camiño cara á erradicación das violencias machistas e 
a toma do protagonismo como cidadás e cidadáns.

A súa metodoloxía, activa e participativa, baseada na Pedagoxía Popular de Paulo Frei-
re, permite a construción colectiva de coñecemento, o protagonismo do grupo, 
fomentando o seu papel como titulares de dereitos con capacidades fortalecidas no 
coñecemento, compromiso e mobilización tendo en conta a Axenda 2030 e os seus 17 
ODS.

Nesta liña, desde a Fundación InteRed temos unha importante traxectoria apostando 
pola igualdade de xénero e a Coeducación, levando a cabo diferentes campañas como:
 

  Educar unha muller é educar a un pobo (2004)

   Igualdade para o desenvolvemento: se a muller avanza o 
  mundo tamén (2006)

  Educar sumando, a fórmula do cambio (2009)
  
  Móvete pola Igualdade. É de xustiza (2009)
  
  Actúa con coidados. Transforma a realidade (2012), e a súa 
  segunda fase A revolución dos coidados (2016)

A nosa traxectoria poñendo no eixo da educación a igualdade entre mulleres e homes, 
derivounos a priorizar este gran reto actual: Traballar pola prevención das violencias 
machistas. Para iso, contamos desde 2019 coa Campaña “Toca Igualdade”.

A guía que tes nas túas mans foi posible por mor dunha longa aprendizaxe colectiva 
xerada grazas á aposta de InteRed por erradicar as violencias machistas e pola 
mobilización social da cidadanía como ferramenta para tal fin.

Trátase dunha proposta educativa e de mobilización social especialmente ideada para 
persoas con coñecemento en igualdade de xénero e prevención das violencias ma-
chistas, que desexen realizar procesos con grupos que deriven en incidencia política e 
mobilizacións sociais.

ÍNDICE

https://www.intered.org/tocaigualdad/
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   INTRODUCIÓN

En InteRed entendemos a Coeducación como unha proposta educativa que 
promove a transformación social e global, e permite avanzar cara á igualdade de 
xénero.
 
Neste sentido, a pedagoxía feminista é o marco de referencia indispensable para esta 
transformación social, xunto á educación humanista que ten no seu eixo os coidados.

Para fomentar unha transformación real das nosas vidas e as nosas contornas, InteRed 
aposta pola mobilización social e a incidencia política. Estas ferramentas son, ademais, 
un fin en si mesmo, pois os procesos de mobilización social como o que presentamos 
aquí, fomentan unha cidadanía global, crítica, responsable e participativa.
 
Esta construción dun mundo máis xusto e equitativo, que acolla a diversidade como 
un valor, que rexeite a dominación da natureza e doutras persoas, e, por tanto, a 
erradicación das violencias machistas, dispón dun marco normativo internacional co 
que a cidadanía axuntamos forzas para esta transformación.

Contamos coa axenda 2030 e os seus 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, 
coa Convención sobre a Eliminación de toda forma de Discriminación contra a Muller 
(CEDAW) e a Declaración e Plataforma de Acción de Beijing desde o paraugas das 
Nacións Unidas. Tamén, en diferentes rexións, dispoñemos doutros marcos lexislativos 
como son a Convención Interamericana para previr, sancionar e erradicar a violencia 
contra a muller (Convención Belém do Pará) ou o Convenio do Consello de Europa 
sobre prevención e loita contra a violencia contra as mulleres e a violencia doméstica 
(máis coñecido como Convenio de Istambul).

ÍNDICE

O CUESTIONAMENTO DO SISTEMA QUE LEXITIMA 
AS VIOLENCIAS MACHISTAS

VALORAR A COEDUCACIÓN COMO PROPOSTA 
EDUCATIVA PARA A TRANSFORMACIÓN SOCIAL

FOMENTAR UNHA CULTURA DA CIDADANÍA 
GLOBAL, CRÍTICA E COMPROMETIDA

A PROMOCIÓN DA INCIDENCIA POLÍTICA E A 
MOBILIZACIÓN SOCIAL

En definitiva o que facilitamos con este material é fomentar a xeración 
de axentes transformadores con capacidade de mobilización e incidencia 
social para os Dereitos Humanos das mulleres e as nenas e a erradicación 
das violencias machistas. 

?

ESTA GUÍA 
PODE CONTRIBUÍR A:
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As violencias machistas, desigualdades e opresións sufridas 
polas mulleres polo mero feito de ser mulleres, marcan o día 
a día do noso modelo de desenvolvemento. Este baséase na 
dispoñibilidade de man de obra gratis ou precaria, asentándose 
sobre as desigualdades de xénero, as discriminacións e 
vulneracións de dereitos das mulleres, e a subordinación dos 
saberes e faceres que culturalmente realizaron as mulleres, e, 
por tanto, é alimentado pola inxustiza social que vivimos máis da 
metade da poboación.

As mulleres seguimos realizando a maior parte das 
tarefas de coidados, baixo presión social e cunha 
infravaloración deste labor. Segundo ONU Mujeres, 
“en todo o mundo, as mulleres representan o 70 % de 
quen traballa nos sectores sanitarios e sociais, e fan 
o triplo do traballo de coidados non remunerado en 
comparación cos homes” (2020).

 

Ante esta realidade, a construción dunha sociedade xusta e 
igualitaria, onde todas as persoas poidan desenvolverse libremente, 
independentemente do sexo co que nazan, debe ser unha prioridade 
na axenda política. Este avance só se vai a dar co empuxe cidadán, 
mediante a mobilización social e a incidencia política, que deben 
partir de procesos persoais e colectivos de toma de conciencia das 
devanditas desigualdades.

En España, as mulleres dedican 38 horas semanais na 
educación e coidado das fillas e os fillos fronte ás 23 que 
realizan os homes (Encuesta de Calidad de Vida 2016. 
Eurofound). A inxusta hiperresponsabilización para que as 
mulleres exerzan os labores de coidados non remuneradas, 
xera pobreza económica e dificultades para conciliar avida 
laboral e persoal.

“Entre os 25 e 34 anos de idade, a brecha de pobreza entre as 
mulleres e os homes é especialmente grave debido a que as 
mulleres loitan por combinar un traballo remunerado cunha 
distribución desigual no coidado de nenas, nenos e outras 
persoas dependentes. (ONU Mujeres: ODS 1: Poner fin a la 
pobreza en todas sus formas en todo el mundo ). Este panorama 
coloca ás mulleres nunha situación de desigualdade económica 
que facilita o substrato para outro tipo de discriminacións e 
violencias.

ÍNDICE

Cada ano, son asasinadas ao redor de 66.000 mulleres (ONU 
Mujeres, 2013: Apoiando los esfuerzos para poner fin a la 
impunidad para los feminicidios y crímenes motivados por 
el género.) As violencias machistas axéxannos a todas as 
idades: Quince millóns de nenas adolescentes de 15 a 19 anos 
experimentaron relacións sexuais forzadas en todo o mundo 
segundo ONU Mujeres (Hechos y cifras: Poner fin a la violencia 
contra las mujeres)

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-1-no-poverty 
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-1-no-poverty 
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/3/bolstering-efforts-to-end-impunity-for-femicide-and-gender-motivated-killings
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/3/bolstering-efforts-to-end-impunity-for-femicide-and-gender-motivated-killings
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/3/bolstering-efforts-to-end-impunity-for-femicide-and-gender-motivated-killings
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/3/bolstering-efforts-to-end-impunity-for-femicide-and-gender-motivated-killings
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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O sistema patriarcal nútrese da interiorización en cada persoa da socialización 
diferencial de xénero, é dicir, o que esta sociedade nos di que deberiamos ser 
baseándose nunha visión dicotómica entre a identidade masculina hexemónica e a 
feminina, dominada e infravalorada. Estas imposicións sociais de xénero, xunto a outros 
tipos de violencias machistas e discriminacións que sufrimos polo feito de ser mulleres, 
deixan unha profunda pegada no noso ser.

O feminismo é un paradigma coñecido polos avances sociais que xerou unha 
igualdade entre mulleres e homes e por posibilitar unha sociedade diferente 
á actual, igualitaria, diversa, con xustiza social. Ao mesmo tempo, ten un gran 
poder transformador e sanador nas nosas vidas persoais, fomentando a autonomía, a 
autoestima e o liderado das mulleres.

A mirada colectiva e de Cidadanía Global insire na toma de conciencia de como 
nos afecta o xénero permitiranos avanzar cara a un maior autocoñecemento, 
comprendendo e resignificando as nosas vidas e as doutras persoas. “O persoal é 
político”, como afirmou Kate Millet, e así o mostraron campañas como o #MeToo, que 
mediante declaracións persoais facilitaron que as violencias machistas gañen espazo 
na axenda política.

Só así, poderemos identificar, desmontar e actuar fronte ás violencias machistas, 
que son os tres pasos que nos propón a nosa Campaña Toca Igualdade, de onde 
emerxe o posicionamento teórico-práctico pola coeducación e a erradicación das 
violencias machistas no que se basea este material e que podes atopar aquí.

Recomendamos encarecidamente a lectura de Toca Igualdade. Unha contribución á
prevención das violencias machistas a través da Coeducación para a posta en marcha 
do proceso socio educativo para a mobilización social proposto nesta guía.

3. 1. XÉNERO, COEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DAS VIOLENCIAS MACHISTAS.

ÍNDICE

https://www.intered.org/es/recursos/toca-igualdad-una-contribucion-la-prevencion-de-las-violencias-machistas-traves-de-la
https://www.intered.org/es/recursos/toca-igualdad-una-contribucion-la-prevencion-de-las-violencias-machistas-traves-de-la


O CONTEXTO QUE NOS PREOCUPA E OCUPA

23

3.2. OS DEREITOS HUMANOS E A CIDADANÍA GLOBAL.

Os Dereitos Humanos, son universais e inherentes a todas as persoas polo merofeito 
de existir. Con todo, estes dereitos, que deben estar protexidos polos Estados e a 
comunidade internacional, son vulnerados cada día.

Os Dereitos Humanos atópanse nunha crise que ten a súa orixe no sistema capitalista e 
patriarcal, que puxo ao mercado por encima da vida e o capital por encima das persoas. 
Por iso, precisamos e reivindicamos un sistema sociopolítico que teña no seu eixo a 
vida e a súa sustentabilidade como valor prioritario.

O enfoque de dereitos aléntanos a posicionarnos, apoiando aos colectivos máis 
vulnerables, pero tamén a que todas as persoas sexamos titulares de dereitos, tendo en 
conta a seguinte distinción.

 Ser titulares de dereitos implica que os seres humanos pasemos a ser    
considerados suxeitos de dereitos, con poder político, xurídico e social para esixir    
o pleno exercicio e goce dos Dereitos Humanos.

 Doutra banda, os titulares de deberes teñen a responsabilidade de facer todo 
o posible para favorecer a plena realización dos dereitos humanos. Segundo a súa 
natureza distínguense:

  

ÍNDICE

A implicación da cidadanía na defensa dos Dereitos Humanos está a resultar 
imprescindible para o cumprimento real dos mesmos. Para iso, debemos desenvolverno 
noso papel como titulares de dereitos, motivarnos ao exercicio desa cidadanía crítica, 
activa e participativa e ter clara nosa estratexia sociopolítica ante os titulares de 
obrigacións e os titulares de responsabilidades.

Este enfoque de dereitos que nos interpela e convídanos a actuar, ten como unha 
das súas fórmulas de incidencia a mobilización social, tal e como convidamos nesta 
guía e na Campaña Toca Igualdade.

 Titulares de obrigacións: Os Estados son os suxeitos   
 destas obrigacións políticas, morais e xurídicas.

 Titulares de responsabilidades: Toda a cidadanía,   
 empresas, medios de comunicación e todos os axentes  
 non estatais cuxas accións teñen efectos sobre os dereitos      

humanos, son titulares de responsabilidades.
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3.3.  A PEDAGOXÍA DOS COIDADOS.

Para InteRed, os procesos socioeducativos como o que presentamos nesta guía, deben 
gardar na súa esencia a Pedagoxía dos Coidados, é dicir unha teoría e unha acción 
educativa onde os coidados sexan prioritarios, e, por tanto, a vida e a súa sosteni-
bilidad están no centro. Entendemos por coidados aquelas accións imprescindibles 
para ao mantemento da vida, á sustentabilidade social tanto nun plano físico como 
emocional e socio-político.

Esta mirada facilitará que cada participante sinta arroupada, que o grupo se sinta nun 
espazo de seguridad e onde a comprensión cara á súa vida e cara á vida en xeral estea 
presente durante todo o proceso.

O cuestionamiento do modelo capitalista patriarcal é un elemento básico desta peda-
goxía, que nos insta a desmontar unha sociedade que explota a vida humana e a na-
tureza para priorizar o mercado e os intereses económicos fronte á vida. Así, visibilizará 
a crise que xerou este sistema e promoverá alternativas cara a outros máis equitativos 
e xustos.

Da mesma maneira, a Pedagoxía dos Coidados aposta por asumir colectivamente os 
coidados introducindo unha perspectiva de xénero que visibilice a desigualdade exis-
tente nesta materia. Segundo ONU Mujeres, “en todo o mundo, as mulleres represen-
tan o 70 % de quen traballa nos sectores sanitarios e sociais, e fan o triplo do traballo de 
coidados non remunerado en comparación cos homes” (2020).

 

ÍNDICE
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1. Dimensión afectiva. É aquela que promove un desenvolvemento 
humano pleno, ao atender ás emocións e afectos de cada persoa. Ten a 
capacidade de fomentar a intelixencia emocional, ferramenta clave para a 
felicidade e o benestar das persoas, así como para o equilibrio con nosas 
propias emocións e as alleas.

2. Dimensión cognitiva. Permite o desenvolvemento da razón e os 
pensamentos, que, aínda que están en completa relación coa dimensión 
afectiva, promove especialmente a análise e as reflexións máis críticas ante 
as inxustizas. Esta dimensión será a que impulse aos grupos á mobilización 
social.

3. Dimensión comportamental. Refírese ao noso comportamento, 
que tamén se ve afectado cando cambia a dimensión afectiva e a cognitiva, 
xerando novos paradigmas que favorecen transformacións na nosa 
cotiandade, desde o cambio persoal ata o político, apostando por mobilizarse 
para facer realidade esta transformación.

ÍNDICE

A mobilización social é unha ferramenta para a transformación social, ao mesmo 
tempo que un fin en si mesmo, dado que é unha forma de exercitar unha cidadanía 
global, crítica, responsable e comprometida, coñecedora dos dereitos humanos e dos 
mecanismos de incidencia social e política para defendelos.
Desde InteRed apostamos por abordar os procesos pedagóxicos de forma holística e 
integral, tomando en consideración a globalidade de cada persoa, e isto supón atender 
a tres dimensións:



PROPOSTA FORMATIVA

29

4
 PROPOSTA FORMATIVA



PROPOSTA FORMATIVA

31

 

 A. OBXECTIVO.

Con estes procesos socioeducativos preténdese xerar unha experiencia vital 
transformadora para o exercicio da cidadanía global, crítica, responsable e 
participativa nos Dereitos Humanos das Mulleres e as nenas e na erradicación 
das violencias machistas. A súa aposta coeducativa está baseada na Campaña Toca 
Igualdade.

A guía achega unha proposta a persoas facilitadoras coñecedoras da temática, 
de maneira que sirva como fonte de inspiración na posta en marcha de procesos 
socioeducativos para a cidadanía global, tendo como eixo a erradicación das violencias 
machistas e como proposta para exercer esa cidadanía global, a mobilización social.

 B. PARTICIPANTES. 

A metodoloxía proposta nesta guía está ideada para ser aplicada con persoas a partir 
de 12 anos, en grupos de entre 10 e 30 participantes. Foi pensada para poder aplicarse 
no ámbito da educación formal, adaptándose tanto ao número de persoas por aula 
como aos tempos que normalmente é posible intervir (sesións de 1 hora en procesos 
de entre 8 e 15 horas). Con todo, o proceso proposto pode realizarse perfectamente 
noutros espazos de educación non formal ou informal.

Un requisito fundamental é a estabilidade do grupo, xa que, ao ser unha aposta por 
procesos de construción colectiva do coñecemento e a acción, precisa da disposición 
de todas as persoas involucradas para poder avanzar.

 

En InteRed traballamos cunha metodoloxía inspirada na Educación Popular de 
Paulo Freire:

  Participativa e aberta: As persoas que participan constitúense como  
                        o núcleo da formación, expóndose os distintos temas de tal modo que se  
   xere un intercambio desde a experiencia e o coñecemento persoal   
             e colectivo, practicando a construción colectiva do coñecemento.

  Activa e práctica: Aprender facendo. Buscar a aplicabilidade do    
  aprendido a través da súa posta en práctica.

  Motivadora e vivencial: Para conectar coas necesidades e intereses 
  das participantes e conseguir aprendizaxes significativas, considérase   
  esencial partir dos centros de interese e provocar a experiencia persoal.

 D. METODOLOXÍA.

 C. PERSOA FACILITADORA.

Educar para desmontar o sistema patriarcal que lexitima as violencias machistas, 
require un coñecemento e experiencia en xénero e violencias machistas. É preciso 
ter a capacidade de aplicar unha metodoloxía adecuada e poder atender a todas as 
realidades que nos atopemos coas persoas participantes, que son imprevisibles.
Necesítase saber aplicar metodoloxías participativas e vivenciais.

Quen  facilitedes estes procesos podedes axustar a presente proposta ás 
características do grupo co que se vai traballar. A guía, non nace pretendendo que 
se replique exactamente, se non que entendemos que cada proceso, vivo e variable 
implicará variacións do mesmo para adaptarse ás necesidades do grupo.

A persoa facilitadora conta ademais cun manual teórico, Toca Igualdade. Unha 
contribución á prevención das violencias machistas a través da coeducación.

https://www.intered.org/es/recursos/toca-igualdad-una-contribucion-la-prevencion-de-las-violencias-machistas-traves-de-la
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Como adiantamos, esta proposta non precisa 
reproducir exactamente todo o que aquí propoñemos, 
polo que demos especial peso a xerar unha lóxica 
cronolóxica eficaz e contrastada baseada en catro 
fases, que son as seguintes: 

 1.   Autocoñecemento individual e grupal.

 2.  Conciencia de xénero.

 3.  Construción da mobilización social e realización  
      da acción.

 4.  Avaliación, celebración e continuidade.

1. Autocoñecemento individual e 
grupal

Empezaremos por fomentar unha mirada introspectiva da persoa e do grupo, na 
que o autocoñecemento individual nutra a todo o grupo. Para iso, teremos como hori-
zonte a erradicación das violencias machistas e a igualdade de xénero, e a mobili-
zación social como ferramenta, que será a inspiración do grupo para avanzar conxun-
tamente.  

Nesta fase fomentaremos a educación socioafectiva, especialmente a autoconciencia 
persoal e grupal, a empatía e confianza cara ás demais persoas do grupo, para así fo-
mentar unha identidade común, desde o respecto ás diferenzas, e un recoñecemen-
to das capacidades e habilidades do grupo.

Introduciremos tamén unha parte da toma de conciencia social máis propia da segun-
da fase, co fin de que as persoas participantes poidan comprender a vulnerabilidad 
do ser humano, así como a súa capacidade de transformación persoal e social. É in-
dispensable eliminar as resistencias á comprensión da permeabilidade do ser humano 
ante os sistemas hexemónicos, que o individualismo e a meritocracia dificúltannos ver.

ÍNDICE

É necesario conectar o autocoñecemento grupal coa conciencia 
de xénero, é dicir, elementos da primeira e segunda fase, especial-
mente con grupos que precisen fortemente un elemento cognitivo 
común antes de establecer lazos. A segunda fase, baseada na toma 
de conciencia social, pode permitir ós grupos con estas caracte-
rísticas unha maior apertura á identidade grupal a través de ideas 
compartidas.



2. Conciencia de xénero.

Facilítase que o grupo aprenda a deconstruir e cuestionar o modelo patriarcal (e a 
súa retroalimentación co racista e capitalista) que permitiu a explotación, violencia e 
dominación das mulleres. Para iso, é necesario, desmontar o sistema que mantén vivas 
as desigualdades e violencias machistas, para poder transformar a socialización 
diferencial de xénero impregnada nas nosas subxectividades, sendo conscientes 
de que as desigualdades de xénero perpetúanse a través das nosas formas de pensar, 
facer e sentir.
 

Nesta fase, a persoa facilitadora permitirá que o grupo organice o seu coñecemento 
colectivo ao redor de ideas comúns que partirán das súas propias experiencias, para 
así poder socializalas e poñelas en común.
 

3. Construción da mobilización 
social e realización da acción. 

O grupo ideará un proceso de mobilización social que quere realizar, e para iso, 
elixirán a temática que máis lles preocupa, tomarán decisións sobre a acción ou 
accións máis acordes á temática, eficaz e factible, os medios que necesitarán e 
planificarán a mesma.

A persoa que facilita permitirá poñer en común os soños do grupo ao mesmo tempo 
que lanzará ferramentas para que teñan unha visión realista das movilizacións 
sociais que poidan levar a cabo, así como do seu impacto, elaboración e necesidades 
de recursos.

Por último, levarán a cabo a acción de mobilización social.

4. Avaliación, celebración e 
continuidade.

Avalíase a totalidade do proceso coeducativo, o impacto nas súas vidas, e o impacto 
na súa contorna mediante a acción de mobilización social.

A facilitadora ou o facilitador permitirá o coñecemento colectivo sobre as emocións 
xeradas, as dificultades atopadas, así como as capacidades que se desenvolveron. 
Avaliaranse os éxitos, as posibles melloras e o impacto social xerado pola mobilización 
social.

Tamén será o momento de permitir ao grupo un coñecemento mínimo sobre 
diferentes posibilidades de seguir incidindo na súa contorna. Para iso, é necesario un 
coñecemento da contorna externa: Asociacións, grupos e mesmo a posibilidade de 
dar continuidade ao grupo co apoio do centro educativo ou organización na que se 
atopen.

Por último, promoveremos a celebración do éxito, punto álxido de poñer en valor as 
capacidades alcanzadas colectivamente polo grupo.

ÍNDICE
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Autocoñecemento
individual e grupal

Na primeira fase recomendamos 
especialmente combinar as dinámicas 
propostas con algunha ludopedagóxica.
Para iso, poden servir aquelas dinámicas 
que coñeza a persoa que facilita o 
proceso ou outras que se poden atopar 
en Xogar e actuar as nosas armas para a 
paz, no BLOQUE III: Tecer relacións, crear 
comunidade. 

FASE I. 

https://www.intered.org/es/recursos/recursos-educativos/jugar-y-actuar-nuestras-armas-para-la-paz-juego-teatral-y-procesos
https://www.intered.org/es/recursos/recursos-educativos/jugar-y-actuar-nuestras-armas-para-la-paz-juego-teatral-y-procesos
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Obxectivos:

 
 Enmarcar o proceso de mobilización social para a eliminación das    
 violencias machistas, realizando especial fincapé no protagonismo    
 do grupo e a súa capacidade de elección.

 Motivar ao grupo para actuar fronte ás inxustizas sociais e ás violencias machistas 
 con mirada de cidadanía global.

 Ofrecer información sobre os obxectivos, a duración do proceso, o sentido dun  
 proceso grupal, a metodoloxía para realizar (activo-participativa) e o significado  
 da mobilización social.

Claves: 

Para dar comezo a este proceso, é imprescindible o coñecemento entre o grupo e da 
persoa que facilita o proceso, a organización pola que vén, no seu caso, e o obxectivo 
do mesmo, así como uns datos mínimos sobre datas ou sesións.

         

  20-30 minutos. 

Desenvolvemento:

Tratamos de xerar un clima de confianza en todo momento, permitindo intervencións, 
escoitando con atención, facilitando a escoita activa e o respecto a todas as expresións. 

Presentámonos, en caso de non coñecer ao grupo, e presentamos o obxectivo do proceso. 
Nesta presentación tentamos que quede claro que imos utilizar unha metodoloxía 
activo-participativa, na que o grupo ten o protagonismo, polo que neste proceso vai 
primar a construción colectiva do coñecemento. Doutra banda, destacamos a idea 
de que a aprendizaxe colectiva pode acabar nunha acción de mobilización social 
(ou de incidencia política, se a persoa que facilita se ve capacitada), para que poidamos 
ser axentes activos da nosa contorna e exercer unha cidadanía global.

Despois, propoñemos unha rolda na que cada persoa poida dicir o seu nome, se é 
necesario, e que coñece sobre a participación social e a mobilización social. Dependendo 
do grupo, tamén podemos optar por preguntar sobre que inquietudes teñen, que 
problemas sociais impórtanlles e aféctanlles.

COÑECÉMONOS

Obxectivo:

 Fomentar o autocoñecemento persoal e grupal con perspectiva de cidadanía   
 global, así como a creación de grupo.

Materiais: Notas adhesivas, rotuladores.

Claves: Manter sempre un ambiente de respecto e confianza no grupo.

            
  20 - 30 minutos

Desenvolvemento:

Da a cada persoa tres notas adhesivas e pídelle que escriba tres cualidades e/ou 
habilidades que posúa que poidan fortalecer un proceso grupal para unha mobilización 
social. Débese escribir unha en cada nota adhesiva en grande.

Unha vez terminen, dúas ou tres persoas comezan a pegalo nalgunha parede ou lugar 
visible para todo o grupo, poñendo preto as que se parecen, lonxe as que resultan moi 
diferentes e encima as que son iguais. Repite a actividade co resto do grupo ata que 
todas as notas adhesivas estean pegadas. Acompaña ao grupo para facilitar o exercicio, 
permitindo ao mesmo tempo a reflexión individual e dando tempo a cada cal para que 
observe o proceso e tome as súas propias decisións á hora de colocar as súas notas 
adhesivas.

Solicitamos ás últimas persoas que participaron ou outras dúas voluntarias que fagan 
un resumo desta radiografía do grupo.

- Reflexionar ao redor da actividade, baseándonos nas seguintes preguntas:

• Que salta á vista? Que patróns se identifican?

• A alguén lle sorprende o que está a ver? Sabiades que o grupo era así?

• Como podemos usar este coñecemento para que nos axude a traballar conxuntamente?

SOMOS

ÍNDICE
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¿CÓMO ME AGRUPO?

Obxectivo:

Identificar e comprender os procesos de socialización diferencial que xeran 
identidades hexemónicas, discriminacións e relacións de poder, prestando 
especial atención a aquela que é clave para o patriarcado: A socialización de 
xénero.

30-40 minutos

Desenvolvemento:

Desde o principio debemos xerar un clima de máxima atención e seriedade, explicando 
que se o grupo está disposto, imos facer un exercicio que permite a investigación 
sobre o comportamento humano. O grupo poñerase de pé en círculo e cerrará os ollos, 
mentres pegamos na fronte de cada participante un adhesivo. Pedimos que haxa en 
todo momento silencio e que pechen os ollos. Antes de que os abran, explicámoslles 
que o exercicio durará exactamente 90 segundos e que de ningunha maneira se 
pode falar, nin sequera para preguntarnos nada. Só teñen unha consigna, que se dirá 
xustamente antes de que abran os ollos: Agruparse.

Durante eses 90 segundos, que cronometraremos, observaremos con atención en base 
a que se agrupan, quen toma o liderado, se botan a alguén dun grupo ou se introducen 
a alguén, se a alguén non lle fan caso. Unha vez terminado, avisamos e dicímoslles que 
xa poden quitarse o adhesivo da fronte e mirala.

A forma de dinamización deste exercicio variará segundo se agruparan pola 
cor do adhesivo, por afinidade ou por algún outro criterio.
En todos os casos preguntarase: 

 

  Como vos sentistes ao non poder falar?
  
  Como comezastes a decidir como agruparvos?
  
  Quen tomou o liderado? Por que lle fixestes caso?
  No caso de que se agruparon segundo a cor do adhesivo, 
  cuestionarase:

  Por que vos agrupastes segundo a cor do adhesivo?

  Quen tiña un especial poder neste exercicio?

  Que similitudes atopades entre esta dinámica e como nos 
  agrupamos na sociedade?

  En base a que formamos grupos na nosa sociedade?
  

  Que paralelismos atopades entre a cor do adhesivo e outros  
  símbolos sociais que se nos impoñen?

No caso de que non se agruparan segundo a cor, indágase como chegaron 
a facelo segundo outros criterios. Isto normalmente ocorre porque quen 
exerceron o liderado, déronse conta do obxectivo do exercicio e decidiron 
variar o proceso. Chegar a iso, axudaranos a visibilizar como esta forma de 
rebelarse ante unha norma tácita é algo que podemos facer a certas idades 
e en certos contextos. Con todo, cando somos bebés, repetimos e imitamos o 
que vemos ao noso ao redor.

ÍNDICE

Materiais: Adhesivos redondos de diferentes cores (entre 3 e 5 cores).
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SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL

Identificar e comprender os procesos de socialización diferencial e o seu po-
der nas identidades hexemónicas, así como nas discriminacións e relacións 
de poder, prestando especial atención a aquela que é clave para o sistema 
patriarcal: A socialización diferencial de xénero.

Incluír unha perspectiva de cidadanía global e de Pedagoxía dos Coidados na 
comprensión dos procesos de socialización, recoñecéndonos interdependen-
tes, vulnerables, pero tamén con capacidade de transformación continua do 
noso ser e do mundo. Así, será posible recoñecer o machismo en nós.

20 - 35 minutos

Descrición: 

Visualización dos vídeos ou do segundo vídeo e realizar a posterior reflexión en base 
ás cuestións expostas.

 
  

Ver vídeos sobre o paradigma do grupo mínimo. 

Minuto 3:10 ó 17:56 ou se dispoñemos de menos tempo, dende o 4:45 ó 10:31

Cuestións:

 Como se sentiu o alumnado cando foi discriminado?
 
 Que ocorre cando segregamos e discriminamos?
 
 Que dinámicas se fomentan? (Diferenza entre a cooperación e
 a competición e os seus efectos emocionais, psicosociais).
 
 Que outros reforzos atopamos na nosa sociedade que non sucede no
 vídeo? (A socialización é continua, provén de máis axentes sociais;
 familias, medios de comunicación, grupos de iguais...).

 Creedes que isto nos ocorre hoxe en día con algún tema? Con cales?
 (Facilitar se non saíse a discriminación en base ao xénero. Sinalar as
 similitudes entre o pano e a vestimenta, as cores clasificadas por xénero,
 os xogos e o resto de símbolos e mandatos sociais que marcan
 claramente estas diferenzas.)

 Como nos afecta á nosa personalidade o machismo que aprendemos? 
 Que podemos facer ante isto?
 Por que se segue reproducindo o machismo e o racismo na nosa
 sociedade? Que e quen o permite e/ou alimentan?

ÍNDICE

Obxectivo:

https://www.youtube.com/watch?v=UNCWncbwd0Q


Conciencia de Xénero

FASE II. 
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VISUALIZACIÓN DOCUMENTAL 
TOCA IGUALDADE

Obxectivo:

Promover unha cidadanía global moza comprometida coa igualdade 
entre mulleres e homes e a erradicación das violencias contra as 
mulleres.  

Materiais:  Pantalla para visualizar o documental e acceso a internet.  

Documental: Toca Igualdade Toca Coedu-
car 

Desenvolvemento:

Visualizamos o documental para realizar unha reflexión posterior. Tamén 
recomendamos facer paradas. 

 
  Minuto 13:38 
 
  Que é o modelo de desenvolvemento neoliberal?
  
  Por que o noso sistema infravalora todo o que non sucede no espazo  
  mercantil?
  
  Minuto 16:38 
 
  Que son os coidados?
  
  Quen os realiza principalmente na vosa contorna, homes ou mulleres?
  
  Por que existe aínda unha desigual distribución dos coidados?
  
  Esta falta de corresponsabilidade ocorre en todo o mundo? Porqué?

 
  Minuto 18:46 
 
  Creedes que á mocidade vos afecta negativamente a socialización
  diferencial de xénero? Como?
 
  
  Minuto 23:28 
 
  Como fomentan as redes e os medios de comunicación os estereotipos  
  machistas e as violencias machistas?
 

  Minuto 30:02
  
  Que exemplos de coeducación coñecedes?  
  
  Parécevos que os colexios e institutos son coeducativos?

  
  Minuto 37:04

  ¿Coñecedes casos de mozos que se esforcen por tratar ás mulleres en  
  igualdade?
 

  Minuto 39:22

  Coñecedes casos de transformación social para a igualdade entre 
  mulleres e homes?

Finalmente, convidamos a facer unha reflexión final que reforce a identificación 
das violencias machistas nas vidas do grupo, a necesidade de desmontar violencias 
machistas e as súas múltiples causas a nivel global e motivaremos cara á actuación 
para a construción de mundos libres de violencias machistas.  

ÍNDICE

https://www.youtube.com/watch?v=LsrXIZ00a4U
https://www.youtube.com/watch?v=LsrXIZ00a4U
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ESTATUA EMOCIONAL

Obxectivo:

Fomentar o traballo en grupo, a confianza.

10-15 minutos

Quentamos andando polo espazo, mirando aos ollos da xente coa que nos 
crucemos, á palmada ocupamos todo o espazo, á palmada poñemos postura de 
estar alegres, á palmada poñemos postura de estar tristes, á palmada ponemos 
postura de poder, á palmada poñemos postura de submisión.

Desenvolvemento:

MITOS DO AMOR ROMÁNTICO

 Identificar os mitos do amor romántico, visibilizando como forman parte da  
 nosa contorna e as nosas vidas. Tamén permitirá a reflexión sobre a súa
 relación coa violencia machista.

Obxectivo:

45 minutos

Materiais:

 Copias, notas adhesivas, rotuladores, catro cartolinas de diferentes cores. ÍNDICE

Desenvolvemento:

Tras preguntar previamente na aula sobre vídeos, youtubers, cancións e demais 
mensaxes que lles chegan sobre o amor que lles parezan tóxicos, levan copias impresas 
coas frases e letras daquilo que nos mencionaron e algunhas outras populares nese 
rango de idade.

Explicamos os catro grupos de mitos do amor romántico, e pegamos 4 cartolinas nas 
que poñan:

  1. O AMOR TODO O PODE.

  2. O AMOR VERDADEIRO ESTÁ PREDESTINADO.

  3. O AMOR REQUIRE ENTREGA TOTAL.

  4. O AMOR IMPLICA POSESIÓN.

Repartimos as copias en grupos de entre 2 e 4 persoas, pedindo que busquen frases 
que teñan que ver con eses mitos e reflexionen sobre elas. Despois, escribirán esas 
frases en notas adhesivas e colocaranas nas 4 cartolinas con cada un dos grupos de 
mitos, mentres o contan ao resto.

Realizarase unha reflexión grupal sobre a socialización de xénero, o amor romántico 
e empezaremos a conectar estes mitos coa lexitimación social da violencia machista.

Nunha segunda parte, na que fomentaremos un ambiente relaxado e de confianza, 
convidarémolas a ter un intre de reflexión individual no que poderán localizar cales 
daqueles mitos forman parte do seu imaxinario, e cales formaron parte noutros 
momentos das súas vidas. Podemos poñer música que acompañe. Unha vez 
terminada a reflexión, intervén quen o desexe para contar que aprenderon (de si 
mesmas e de si mesmos ou da sociedade) con este exercicio.

Por último, daremos unha mirada de Cidadanía Global a esta mitificación do amor a 
súa lexitimación da dominación e a violencia. Para iso, visibilizaremos a gran extensión 
destes mitos e as formas en que a cultura hexemónica os promove apoiándose nunha 
industria. O patriarcado, a día de hoxe, abarca todo o noso planeta.
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PEPA E PEPE

Obxectivo:

Comprender o ciclo da violencia machista e a súa relación coa 
socialización de xénero no sistema patriarcal.

20-30 minutos

Desenvolvo:

Visualización do vídeo, e reflexión posterior en base ás cuestións expostas.

  Vídeo Pepa e Pepe de Carmen Ruiz Repullo

Cuestións:

 
 - Como se sentiu Pepa?

 - Que permitiu que Pepa continúe nesa relación? * Lembrar mitos do amor 
    romántico.

 - Como é o ciclo da violencia machista? 

 - Coñecemos casos como este?

 - Como actuaron os mitos do amor romántico na historia de Pepa e Pepe?

 

 - Como podemos actuar fronte a situacións similares?

 

 - Cales son as causas estruturais da violencia machista?

 - En que lugares do mundo existe a violencia machista?

ÍNDICE

ROL PLAYING SOBRE VIOLENCIAS 
MACHISTAS

Obxectivo:

Identificar as violencias machistas que naturalizamos, entender 
exactamente que son as violencias machistas, de que tipos poden ser e 
en que ámbitos se producen.

45-60 minutos

Materiais:

Proxector de vídeo e acceso a internet, cartolina, rotuladores, notas adhesivas.

Desenvolvemento:

Fanse 4 grupos de 8-9 persoas, cada grupo conta con 5 minutos para montar 
unha escena que represente unha situación de violencia machista. Cada grupo 
representará:

  

  1. Unha familia

  2. Un grupo de amigas e amigos

  3. Un instituto

  4. Un medio de comunicación

Posta en común das escenas con opcións:

  Primeiro descríbese a escena: primeiro dicir que vemos, logo como  
  senten os personaxes.

  Opción de dar voz a algún dos personaxes – que exprese o seu 

  monólogo interior.

Nun momento permítese cambiar a escena: Cambiando a posición dalgún dos 
personaxes ou substituíndo algún dos personaxes

Colócase un iceberg pintado nunha cartolina para que o vexa todo o mundo, entrégase 
unha nota adhesiva a cada persoa e deben escribir unha violencia machista que 
estea invisible, que se normalice ou naturalice no noso cotián. A idea é que comecen 
a identificar violencias machistas, primeiro mediante o teatro e logo mediante as 
súas propias experiencias.

*  Continua na seguinte páxina

https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8&t=3s
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Explicar o iceberg definindo o que son as violencias machistas e deixando claro que:

  
   
   
    - Sófrenas as mulleres polo feito de selo.

    - Son múltiples e variadas. 

    - Ocorren en todos os ámbitos 
      (públicos e privados).

Se o vemos adecuado, podemos utilizar o iceberg das violencias machistas creado por 
Amnistía Internacional para distinguir os tipos de violencias.

Por último, móstranse datos globais sobre discriminacións e violencias contra as mu-
lleres, con enfoque de Interseccionalidade e de Cidadanía Global. Podemos apoiarnos 
no seguinte vídeo.

ROL PLAYING SOBRE VIOLENCIAS 
MACHISTAS

MASCULINIDADES

Obxectivo: 

45-60 minutos

Materiais:

Recoñecer os mandatos da masculinidade hexemónica e a súa relación coa 
violencia machista, así como buscar leitos e motivación para crear novas 
masculinidades que actúen contra as violencias machistas.

Proxector de vídeo e acceso a internet.

Visualización do vídeo, reflexión posterior en base ás cuestións expostas e exercicio 
sobre mandatos patriarcais.

  Vídeo “Os homes non choran” de Clarín.

Cuestións: 

 
 Como senten os homes que falan no vídeo fronte aos mandatos patriarcais?

 Como conseguiron construír unha nova forma de ser que se rebela a eses  
 mandatos?

 Atopámonos situacións machistas como as que describen na nosa contorna?

 Que poden facer os homes ante estas situacións? Que papel poden/ podedes  
 ter fronte ao machismo e a violencia machista?

 Que papel queres que xogue a igualdade na túa vida?

Desenvolvemento: 

ÍNDICE

https://especiales.publico.es/es/25n-las-discriminaciones-ocultas/acabar-con-la-discriminacion
https://www.youtube.com/watch?v=14XXG-Pjp-0
https://www.youtube.com/watch?v=5zB-g4B69_I&t=352s
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O MUNDO E EU

Obxectivo:

Traballar as emocións, vivencias e reflexións ao redor da socialización 
diferencial de xénero, permitindo unha reflexión individual, así como 
compartilo colectivamente.

30 minutos - 1 hora

Desenvolvemento:

Pedimos que cada persoa escolla un lugar cómodo e se situe alí cunha folla e rotu-
ladores. O exercicio consistirá en que se pinten a si mesmas e a si mesmos, poñendo 
dentro do debuxo da persoa palabras ou símbolos que representen as aprendizaxes, 
mesaxes e mandatos baseados no xénero que pasaron a formar parte do seu ser, da 
súa vida. Fóra do boneco, farase o mesmo con mandatos de xénero que escoitou, 
pero non os integrou.

Despois, todas as persoas que o desexen poderán compartir a súa obra, sentires e 
reflexións. Intervense sen xulgar, simplemente conectando as aparentes coincidencias, 
ás que imos dando nome e para que poidamos ver a influencia do sistema patriarcal 
nas nosas vidas, conectando o persoal co político, con mirada de cidadanía global. É 
importante deixar ver a oportunidade de transformación persoal e social.

Neste exercicio solicitamos aos mozos que falen en primeiro lugar tendo en conta 
os mandatos do modelo hexemónico de masculinidade vistos no anterior exercicio.

Materiais: Follas de A3, rotuladores de cores.

ÍNDICE

DINÁMICA ECOFEMINISTA*

Obxectivos:

Visualizar o papel que xogan mulleres e homes no actual sistema socioe-
conómico, e, por tanto, no sistema froito da intersección entre unión o 
capitalismo e o patriarcado.

Visibilizar a falta de aposta deste sistema pola vida e a súa sustentabilida-
de, así como fomentar unha mirada de cidadanía global ante iso, apoian-
do un posicionamento crítico, responsable e proactivo.

45-60 minutos 

Materiais:

3 xogos de folios ou cartolinas horizontais que en cada unha poña unha das se-
guintes actividades (pódense engadir novas ou cambiar algunha):

    

    - Especulación en bolsa
    - Elaboración local de pezas de abrigo 
    - Produción ecolóxica de patacas
    - Telefonía móbil
    - Empresas farmacéuticas
    - Industria armamentística
    - Produción intensiva de carne
    - Produción industrial de patacas
    - TV
    - Coches de luxo
    - Cirurxía plástica
    - Mensaxería en bicicleta
    - Coidado de persoas enfermas
    - Participación en movementos sociais
    - Axudar a resolver conflitos
    - Preparación de comida
    - Coidado da infancia
    - Limpeza da casa

 * Dinámica de Marta Pascual de Ecoloxistas en Acción



GUÍA PARA O PROCESO

FASE II

59

Desenvolvemento:

Fanse tres grupos, a cada un entrégaselle un xogo de tarxetas e pídeselles por se-
parado, que as ordenen en forma vertical segundo os seguintes criterios.

 1º grupo: Das máis produtivas economicamente (arriba) ás menos (abaixo).

 2º grupo: Das que máis contribúen á sustentabilidade do planeta (arriba) ás  
         que menos.
 3º grupo: Das máis necesarias para a vida (arriba) ás menos (abaixo).

* É recomendable que ninguén saiba os criterios que teñen os demais grupos. 

Solicítase aos tres grupos que coloquen as súas tarxetas nunha parede coas tres filas 
paralelas para poder comparalas. Tamén é posible facelo no chan, pero é preferible a 
parede para visibilizalo mellor. Desvélase o criterio de orde que se usou.

Cada grupo explica os debates que tiveron.

Despois, tratamos de xerar unha mirada ampla sobre as prioridades do noso sistema 
socio-económico, así como visibilizamos á conta de quen se sostén, con preguntas 
xeradoras como:

 Que vos chama máis a atención das diferenzas na orde das tarxetas?

 

 O sistema que temos fomenta a sustentabilidade da vida?

 E do planeta?

 

 Por que as actividades imprescindibles para a vida son as menos 

 valoradas economicamente?

 Quen está a soster todo este sistema, facendo as tarefas máis precarias?

 
 

Por último, podemos mostrar, grazas á figura dun iceberg, como este sistema se 
sostén con traballos invisibles e pouco valorados, que con todo son imprescindibles 
para a vida (que estarían na parte de abaixo do iceberg), mentres que os máis 
valorados son en moitas ocasións os menos sostibles e os prescindibles (arriba do 
iceberg). Así mesmo, visibilizaremos cales están realizados maioritariamente por 
homes e por mulleres, así como cales se están levando a cabo á conta da explotación 
de persoas no noso territorio e/ou noutros lugares do planeta.

Existe a opción de agrupar as tarxetas en forma de iceberg e/ou de agrupalas según 
estean a realizalas mulleres ou homes maioritariamente, así como segundo os 
países onde se realicen, visibilizando a explotación de persoas noutros lugares do 
planeta.

ÍNDICE
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Construción da 
mobilización social e 
realización da acción.

FASE III. 
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SELECCIÓN DA TEMÁTICA PARA TRABALLAR

Obxectivo:

Alcanzar un consenso sobre a temática que máis interesou ao alumnado 
para realizar unha acción de mobilización social ou incidencia política.

5-30 minutos

Materiais:

Notas adhesivas ou encerado ou papeis de A3 e rotuladores.

Desenvolvemento:

Dependendo de se o grupo xa verbalizou e se posicionou sobre a temática que máis 
lle interesa para realizar unha acción de mobilización, será necesario este exercicio 
ou non, e mesmo o poderemos facer en poucos minutos se xa o teñen claro, pero 
vemos necesario xerar un momento que marque con claridade a decisión grupal.

Se o grupo aínda non verbalizou unha temática coincidente para a maioría, 
comezaremos facendo un recordatorio sobre o traballado neste proceso, facendo 
especial alusión a aqueles momentos que máis debate e interese suscitaron. 
Permitiremos un diálogo que teña todas as intervencións posibles para facilitar a 
toma de decisión.

Se se alcanza con facilidade, poderemos pasar ao seguinte exercicio.

A idea é que poida facerse por consenso, pero se resulta difícil, podemos apoiarnos 
nunha especie de votación acoutada, na que tras o diálogo quede claro cales son 
os temas principais. A “votación” realizaríase no encerado, apuntando os temas que 
serían elixidos polo grupo, ou ben con notas adhesivas, escribindo en cada unha 
delas a temática que máis lle interesa a cada persoa, e pegándoas nunha parede, 
poñendo encima unas doutras cando sexan iguais.

COÑECENDO A MOBILIZACIÓN SOCIAL

Obxectivos:

Motivar sobre a actuación para transformar a nosa contorna, 
baseándonos nos cambios que se deron grazas á mobilización social e a 
incidencia política ao longo da historia.

Coñecer que é a mobilización social e que formas hai de materializala, 
así como testear cales se adecúan máis ao grupo.

30 minutos

Materiais:

Papeis grandes e rotuladores ou encerado.

Boas prácticas sobre a mobilización social. É posible modificar esta presentación.

Desenvolvemento:

Coa presentación suxerida no material, poderemos comezar unha explicación sobre 
que é unha mobilización social, para que serve, contextualizando en exemplos 
coñecidos na historia que facilitaron melloras dos Dereitos Humanos. Recordemos 
que aínda que esta presentación é expositiva, podemos realizar preguntas xeradoras 
que faciliten a construción colectiva do coñecemento.

Aterrar na actualidade con exemplos máis próximos, apoiándonos en vídeos e imáxes 
de accións de mobilización social da nosa contorna que permitan coñecer o amplo 
abano de formatos.

Paralela ou posteriormente, analizaremos como cada un deses tipos de mobilización 
social son viables, motivadores e adecuados para o grupo e o contexto. Para ver a 
súa adaptación ao grupo, debemos traer recollida a sistematización ou imaxes do 
exercicio de somos da Fase I.

ÍNDICE

https://www.intered.org/sites/default/files/buenas_practicas_movilizacion_social_digital.pdf
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XERANDO INICIATIVAS

Obxectivo:

O obxectivo desta actividade é detallar todo o necesario da iniciativa 
proposta, de tal maneira que sexa viable e realista.

60 minutos

Materiais: 

Papel continuo, notas adhesivas, rotuladores.

Desenvolvemento: 

En plenario énchese o lenzo de iniciativas (achégase a continuación). A orde debe 
empezar polo impacto que se quere conseguir ou as persoas destinataria ás que se 
quere chegar. A partir daí, énchese o resto do lenzo, sempre deixando para o final 
os ingresos e os gastos.

 
Cuestións: 

  Hai concordancia entre os diferentes apartados?
   
  É realista o intento de impacto social que pretende ter?

 

 

Segundo a natureza da acción, a nosa forma de acompañar ao grupo 
variará. Con todo, o que si se manterá en todos os casos, é que a figura 
do facilitador ou a facilitadora, terá en conta a medición do impacto para 
a posterior avaliación, a participación de todo o grupo, a seguridade 
do mesmo, o cumprimento das decisións tomadas, a motivación e a 
revisión de que se estea cumprindo coa temática e obxectivo acordado.

ACCIÓNS

ÍNDICE

* Neste momento é moi importante acompañar a que o grupo atope accións 
realistas, con impacto motivador e acorde aos recursos existentes (humanos e 
materiais).

* UNHA VEZ TERMINADO ESTE EXERCICIO, PREPARAREMOS A ACCIÓN. Por 
exemplo,se é un teatro de rúa, faranse ensaios ou se é un podcast escribiraseo 
guión e ensaiarase.

ACCIÓNS RECURSOS 
HUMANOS

DIFUSIÓN INGRESOS

CRONOGRAMA RECURSOS
 MATERIAIS

AVALUACIÓN 
DO IMPACTO

BENEFICIOS

IMPACTOOBXECTIVO
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Avaliación, Celebración
e continuidade.

FASE IV. 
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AVALIACIÓN DA ACCIÓN

Obxectivo:

Recoller información sobre o impacto da acción desde unha perspectiva 

de desenvolvemento persoal e grupal.

20 minutos

Claves: 

  É importante deixar pasar dous ou tres días, pero non máis de dez  
  para a avaliación.

  A forma de avaliación pode variarse e o ideal é que sempre elixa-  
  mos unha na cal se vexan reflectidas as principais variables que se  
  traballaron na acción e que motivaron máis ao grupo.

Materiais: 

Papeis e rotuladores.

Desenvolvemento: 

Previamente, pintariamos ou fotocopiado círculos cun punto no medio, e encima de 
cada un deles escribiriamos o ítem a avaliar.  

Estes ítems serán tanto sobre o alcance do impacto da acción segundo temáticas 
(acoso sexual, comprensión do ciclo da violencia machista...) como da calidade da 
acción e do impacto conseguido, cuantitativa e cualitativamente. Por exemplo, 
avaliaremos o número de persoas alcanzadas ou o interese das mesmas.

Despois, sacamos as cartolinas realizadas na dinámica “Xerando iniciativas” para poder 
ter un debate en torno ao cumprimento do planificado. Lembrarmos inicialmente o 
obxectivo e impacto esperado, que será o principal medidor da acción.

Continuaremos revisando o resto de ítems da cartolina en relación con estes 
dous principais. Poñeremos especial atención á motivación xerada no grupo, á 
percepción de transformación social e de aprendizaxe, así como ás emocións 
xeradas individualmente. Para iso apoiarémonos na información que estas persoas 
facilitaron ao longo do proceso, así como teremos en conta se todas e todos tiveron 
o mesmo papel ou diferentes na acción, e a adecuación deste papel ao seu perfil e 
expectativas.

 AVALIACIÓN DO PROCESO

Obxectivo:

30 minutos

Materiais: 

Cartolinas ou papeis de A3 e rotuladores.

Recoller as aprendizaxes xeradas ao longo de todo o proceso grupal. Esta 
dinámica de avaliación permite reflexionar sobre a súa experiencia co 
grupo, co cambio social e con respecto ás novas aprendizaxes obtidas.

Desenvolvemento: 

Utilizaremos tres carteis grandes onde poñemos os seguintes títulos:

  Que me gustou máis desta experiencia?
  

  Que farías de forma diferente?

  Que farías no seu lugar?

  Que cambiou en min despois desta experiencia?

Cada persoa poderá escribir, pintar, debuxar, modelar ou expresar polo medio que 
máis lle interese, a resposta a estas preguntas. Compartiranse no grupo e farase unha 
reflexión desde o respecto e o coidado á vivencia individual de cada participante, 
tendo presentes as emocións xeradas e as capacidades desenvolvidas.

Esta actividade permite facer unha avaliación cualitativa do proceso que viviu o 
grupo e dános información ás persoas facilitadoras para mellorar futuros procesos.

ÍNDICE
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SOMOS TITULARES DE DEREITOS

Obxectivo:

30 minutos

Motivar a seguir exercendo unha cidadanía activa, crítica e participativa 
e dar a coñecer os leitos.

Materiais:

Presentación virtual. 

Desenvolvemento:

Esta dinámica require dunha preparación previa adaptada á contorna no que se 
atope o grupo. Para iso, debemos investigar as asociacións, colectivos e grupos 
que xa existen na contorna, así como a forma de participación nosmesmos, e 
preparar unha presentación respecto diso. É recomendable iniciala dando a 
coñecer o enfoque de Dereitos Humanos e a distinción entre titulares de dereitos 
e de responsabilidades explicitado o punto 3.2.

Tamén é posible que a persoa facilitadora atope a posibilidade de dar continuidade 
ao grupo na organización ou centro educativo no que se ha desenvolveu o proceso. 
Neste caso, é recomendable que haxa un compromiso previo desa organización 
ou centro educativo de apoio ao grupo, así, como no seu caso, dos recursos e 
facilidades que se poderían achegar.

Para finalizar, realizaremos un ritual de peche como grupo, onde podemos optar por 
repetir algunha actividade ludopedagóxica, algún baile, xogo ou unha celebración 
máis informal, dependendo das posibilidades do contexto e tendo en conta a 
adecuación ao grupo. Recomendamos contemplar a posibilidade de facer este peche 
nalgún espazo diferente ao habitual.

Outra posibilidade é realizar unha dinámica de peche e recollida das expostas no 
BLOQUE VI: Recoller o vivido e afianzalo de Xogar e actuar as nosas armas para a paz. 

PECHE E CELEBRACIÓN

ÍNDICE

https://www.intered.org/es/recursos/recursos-educativos/jugar-y-actuar-nuestras-armas-para-la-paz-juego-teatral-y-procesos
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