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Os tempos das mulleres son tempos para compartir, para soñar… Son tempos 
para saírmos da casa, para formármonos, para valorármonos e valorar o noso 
contorno. Hai tempos para coñecérmonos e coñecer o noso pasado, tamén para 
planificarmos o noso futuro. Para pensarmos xuntas sobre nós mesmas.

Esta guía nace coa vontade de ser texto que axude a fomentar os espazos de 
encontro entre mulleres, entre as diferentes asociacións e persoas do noso país. 
Queremos propiciar o uso do noso tempo propio. Queremos que a igualdade 
chegue da man dun repartimento equilibrado de espazos e tempos e, por isto, es-
peramos que os contidos que a continuación se introducen e máis os obradoiros 
cos que serán levados á práctica axuden a acadar este obxectivo.

Carme Adán

Secretaria xeral da Igualdade
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INTRODUCIÓN

Hoxe en día sabemos da realidade diferencial de mulleres e homes en calquera sociedade e cultura, das súas 
diferentes experiencias de vida, necesidades e expectativas. Pero esta análise da realidade corresponde maio-
ritariamente a unha determinada sociedade, unha sociedade urbana e burguesa, que dun xeito case hexemó-
nico, constitúe o “modelo” sobre o que obter información e sobre o que intervir. Pero a realidade é diversa, e a 
conceptualización do xénero como un instrumento de análise que amosa as persoas situadas e condicionadas 
socialmente, que revela relacións e a distribución do poder e dos recursos entre unhas e outras, constitúe unha 
dimensión de base sobre a que actúan outras dimensións xeradoras de diferenzas.

A realidade galega tamén é diversa e amosa unha estrutura poboacional na que o medio urbano só representa 
unha porcentaxe mínima nun territorio eminentemente rural ou semirrural. Un dos parámetros que utilizamos 
para definir poboación rural é o número de persoas que habitan nunha determinada zona xeográfica en 
relación cos quilómetros cadrados desta; pois ben, dos 315 concellos que ten Galicia, 261 non superan os 
10.000 habitantes, que ocupan máis das tres cuartas partes do territorio e concentrando o 34% da totalidade 
da poboación. Este dato amósanos un panorama no que o concepto de desenvolvemento rural sustentable é 
fundamental nun territorio no que, destes 261 concellos que poderiamos definir como rurais ou semirrurais o 
75% non pasan dos 5.000 habitantes. 

O papel das mulleres neste tipo de sociedade é fundamental, nunha sociedade baseada na pequena propieda-
de sostida coa man de obra familiar e na que esta man de obra é case en exclusiva feminina. As mulleres son 
as que coidan da horta, dos animais, das tarefas domésticas, do coidado dos demais…, co que o seu traballo 
se converte en imprescindible para a conservación da estrutura social.

Non parece posible pensar nun desenvolvemento rural sustentable que non inclúa o dereito a unha participa-
ción igualitaria, no que aspectos económicos, ambientais e sociais estean presentes, no que as condicións e 
oportunidades de acceso ao mundo laboral sexan máis equilibradas e no que as potencialidades de mulleres 
e homes sexan valoradas na mesma medida. Para acadar este desenvolvemento, haberá que incorporar a 
perspectiva de xénero en todas as accións que se pretendan implementar, a través do respecto e revalorización 
do territorio como espazo xeográfico, produtivo, ecolóxico e social.

Para tal efecto, preséntase esta guía formativa na que, a partir de tres grandes módulos teórico-prácticos (xé-
nero e muller; muller e xestión produtiva do medio rural; muller e autoemprego no rural) facilitamos os contidos 
teóricos e prácticos para poñer en práctica un programa de dinamización e empoderamento das mulleres do 
medio rural. Porque potenciando o empoderamento das mulleres potenciamos transformacións individuais, 
grupais e sociais. Individuais, orientadas á consecución dunha maior autoconfianza e poder de negociación; 
grupais, encamiñadas á promoción de vínculos e apoios de recoñecemento mutuo; e sociais, dirixidas a visi-
bilizar e valorar as mulleres e a eliminar os prexuízos existentes.
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OBXECTIVOS E ASPECTOS METODOLÓXICOS

• Obxectivo xeral:
- Potenciar o proceso de empoderamento das mulleres do medio rural.

• Obxectivos específicos:
- Promover un tempo e un espazo de encontro e relación entre mulleres.
- Dotar as mulleres de habilidades e estratexias para que poidan protagonizar activamente o seu desenvolve-

mento persoal e social dentro da comunidade.
- Potenciar a análise da realidade desde unha perspectiva de xénero.
- Coñecer e reflexionar sobre as estruturas e mecanismos que permitan e fomenten a asimetría de poder entre 

mulleres e homes.
- Fomentar o espírito e a cultura emprendedora entre as mulleres do medio rural.
- Favorecer a capacitación das mulleres traballadoras no medio rural galego, para desenvolver actividades 

economicamente produtivas en prol da conservación do patrimonio natural e cultural.

Para acadar estes obxectivos, deséñase unha metodoloxía que combina aspectos teóricos e prácticos, na que 
o enfoque de xénero determina un desenvolvemento das sesións participativo e na que o grupo de participan-
tes son as protagonistas constantes durante todo o proceso de aprendizaxe. 

O programa contempla o traballo grupal como eixe vertebrador da aprendizaxe, respondendo ao obxectivo 
xeral de empoderar as mulleres. Desde este enfoque nomeamos a docente como formadora, pero deberá ser 
unha experta no traballo con grupos e unha dinamizadora con capacitación en xénero, xa que o peso do 
desenvolvemento específico de cada sesión recae sobre as actividades coas que se pretenden interiorizar os 
contidos e conseguir situalos nas experiencias subxectivas de vida das mulleres integrantes do grupo. Con-
cibimos as destinatarias como o noso grupo de traballo, polo que a súa configuración se combina entre as 
sesións plenarias (gran grupo) e as formacións de pequenos grupos (3 ou 5 mulleres). As sesións plenarias 
teñen un carácter asembleario, no que é importante potenciar habilidades de comunicación entre as partici-
pantes –quendas de palabras, sistemas rotatorios de exposición, aprender a escoitar...–. Os pequenos grupos 
potencian a relación interpersoal e requiren unha maior autoxestión por parte das súas integrantes, co que 
tamén é importante potenciar as habilidades do traballo en equipo –establecer posicións, argumentar, chegar 
a consensos, falar en público...–. 

O desenvolvemento de cada unha das sesións conta cunha estrutura similar ao longo de todos os módulos. Co-
mézase cun breve resumo do traballado na sesión anterior por parte do grupo, co obxectivo de situar as parti-
cipantes e de verificar o aprendido e asemade, consideramos que as sesións teñen un carácter secuencial, de 
xeito que o traballado nas anteriores sesións sitúa as participantes en posición de integrar novos coñecementos 
e habilidades. A continuación, desenvólvese a información teórica e conceptual dun xeito esquemático, no 
que a habilidade da formadora determinará a utilización do método interrogativo, explicativo.. como xeito de 
ilustrar a información e de acadar unha retroalimentación no proceso de comunicación implícito a este tipo de 
exposición. Posteriormente desenvólvense actividades e/ou dinámicas grupais, co obxectivo de materializar e 
poñer en práctica contidos e habilidades desde a súa realidade máis inmediata. Para favorecer a reflexión e 
a análise, poderán combinarse estas secuencias en forma de contidos-actividades ou de actividades-contidos. 
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Finalmente, todas as sesións rematarán cun resumo que a formadora fará sobre o traballado e un anticipo da 
temática que se ha abordar na próxima sesión.

É importante salientar que a modo de portada do programa, se deseña un módulo que denominamos “0” e 
co que facilitamos a toma de contacto do grupo entre si, coa formadora e co programa. Consecuentemente a 
última sesión do programa é o módulo “0.0” que, a modo de contraportada, ten como obxectivo a avaliación 
final da aprendizaxe por parte do grupo e suscitar a reflexión sobre todo o traballado.

A guía formativa ten a seguinte estrutura:

ESTRUTURA DO PROGRAMA
Módulo 0: Presentación
Módulo 1: Xénero e muller
Módulo 2: Muller e xestión produtiva do medio rural
Módulo 3: Muller e autoemprego no rural
Módulo 0.0: Clausura

ESTRUTURA DOS MÓDULOS
Presentación
Obxectivos
Duración
N.º de sesións
Bibliografía
Sesións
Fichas de actividades

ESTRUTURA DAS SESIÓNS
Presentación
Obxectivos
Duración
Información teórica e conceptual
Proposta de actividades
Desenvolvemento das sesións





MÓDULO/SESIÓN_0
A PRESENTACIÓN
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MÓDULO/Sesión _ 0 _A PRESENTACIÓN

Presentación

Toda acción formativa contempla un número determinado de persoas destinatarias, contidos, obxectivos, tem-
po, etc. A que agora se inicia vai ter un longo percorrido xa que durante 27 horas, distribuídas en 14 sesións 
formativas de dúas horas de duración, van estar compartindo espazo unha serie de mulleres cuns obxectivos 
comúns entre os que os aspectos relacionais e de empoderamento psicolóxico e colectivo se priorizan sobre 
os demais.

Desde este enfoque metodolóxico é fundamental que potenciemos a creación do grupo desde o principio da 
intervención, a través da utilización de técnicas de iniciación grupal que potencien as condicións básicas da 
configuración grupal.

Obxectivos

- Facilitar a primeira toma de contacto entre as participantes e a formadora.
- Proporcionarlles información ás participantes sobre as temáticas que se van abordar, a metodoloxía para 

desenvolver e a organización das sesións.
- Recoller información sobre as expectativas que teñan as participantes sobre o obradoiro que se vai desen-

volver.

Duración

1 hora e 30 minutos

Desenvolvemento da sesión

1. Benvida ás participantes e presentación da/s monitora/s.

2. Presentación do obradoiro

A monitora entregaralle unha programación do obradoiro a cada unha das participantes, na que se fará 
constar:
- Quen organiza o obradoiro 
- Por que se organiza (xustificación)
- A quen vai dirixido (destinatarias)
- Que se quere acadar (obxectivos) 
- Módulos dos que consta o obradoiro (contidos) 
- Como se van desenvolver as sesións (metodoloxía)
- Cando e onde van ter lugar as sesións (duración e localización)
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Esta información é lida e comentada pola monitora do obradoiro e, posteriormente, abrirase unha quenda de 
preguntas para aclarar as dúbidas que poidan xurdir.

3. Desenvolvemento dunha dinámica grupal de presentación

Co obxectivo de propiciar o coñecemento mutuo, a integración e a desinhibición das participantes, a monito-
ra desenvolverá unha dinámica de grupo de inicio e/ou presentación. É importante saber de antemán se as 
participantes se coñecen entre si ou se é a primeira vez que teñen contacto, en función destes dous factores 
determinarase a dinámica a utilizar.

A continuación, propoñemos unha dinámica de distensión (macedonia de froitas) e unha de presentación 
(presentación por parellas)
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Proposta de actividades

Actividade n.º 1: MACEDONIA DE FROITAS

OBXECTIVO
- Romper co “xeo” inicial que se produce na primeira toma de contacto dun 

grupo.
- Crear un clima de distensión, cómodo e con notas de humor.

DURACIÓN 10 minutos

MATERIAIS Cadeiras

DESENVOLVEMENTO

Pídeselle ao grupo que cadaquén coloque a súa cadeira de xeito que entre 
todas formen un círculo.
A formadora, situada no centro do círculo, asígnalle a cada unha das mulleres o 
nome dunha froita de xeito secuencial (a primeira “laranxa”, a segunda “limón”, 
a terceira, “pera”, a cuarta “laranxa”, a quinta “limón”, a sexta “pera”, etc.). 
Cadaquén debe memorizar o nome da froita que lle tocou e comezará o xogo 
cando a monitora de pé no centro do círculo nomee unha froita das anteriormen-
te citadas. Nese momento, as mulleres co nome desa froita terán que erguerse e 
volver sentarse nun sitio diferente do que antes estaban sentadas. 
Haberá unha cadeira menos que o número total de mulleres (cadeira que quitará 
do círculo a monitora), polo que sempre quedará unha muller de pé no centro 
do círculo que o antes posible terá que dicir o nome doutra froita para que esas 
froitas se ergan e ela poida ocupar un lugar.
Variación: ante a consigna “macedonia de froitas” todas terán que erguerse e 
cambiar de cadeira.

OBSERVACIÓNS.
REFLEXIÓNS

Esta dinámica propicia que as participantes rematen sentadas de xeito alea-
torio, o que para grupos que non se coñecen facilita o uso de dinámicas de 
presentación.
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Actividade n.º 2: PRESENTACIÓN POR PARELLAS

OBXECTIVO
- Potenciar a relación entre as participantes.
- Iniciar a cohesión grupal.
- Diminuír as resistencias a falar en público.

DURACIÓN Aproximadamente 50 minutos, para un grupo de 15 mulleres.

DESENVOLVEMENTO

Cada muller terá que presentarse á compañeira que ten ao lado. É interesante 
resaltar que, canto menos coñeza á súa compañeira, máis gratificante será a 
experiencia.
Durante 5 minutos, terán que falar dos seguintes temas:
- Nome polo que lles gusta que as coñezan.
- A que se dedican.
- Por que veñen ao curso.
- Algo que cada unha considere que fai ben.
Unha vez rematado o tempo das presentacións por parella, a formadora pide 
que cada muller presente a súa compañeira, sinalando que a muller que é pre-
sentada poderá completar a súa presentación se o considera pertinente ou que 
a que ten que presentarlle pode pedir axuda á compañeira presentada.

OBSERVACIÓNS
REFLEXIÓNS

Ao finalizar a rolda de presentacións, a formadora reflexionará co grupo so-
bre:
- Os aspectos máis comúns ao grupo.
- Incidir e/ou preguntar os aspectos que máis custaron responder.
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4. Rolda de preguntas.

Unha vez rematada a dinámica, todo o grupo reflexionará sobre a sesión, explicando que esa será a metodo-
loxía que se empregará durante todo o programa.

Bibliografía

- OLMEDA, A. e FRUTOS, I. (2001): Guía metodológica para trabajar con grupos. Madrid. Mujeres Jóvenes.
- AGUILAR, M.J. (2000): Cómo animar un grupo. Madrid. CCS.
- NUÑEZ, T. e LOSCERTALES F. (1997): El grupo y su eficacia. Técnicas al servicio de la dirección y coordina-

ción de grupos. Barcelona. EUB.
- ESPADA, J.P. (2001): Técnicas de grupo. Madrid. CCS.
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MÓDULO 1
XÉNERO E MULLER
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MÓDULO_1_ XÉNERO E MULLER

Lograr a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes é un requirimento de toda sociedade democrá-
tica. Pero a realidade é que cómpre coñecer e recoñecer como aprendemos a ser mulleres e homes na socie-
dade actual, como nos construímos a partir do xénero, como os papeis que temos asignados por “natureza” 
na sociedade son diferentes e desiguais polo feito de nacer femia ou macho e como os tempos, espazos e 
historias de vida se configuran a partir dunha estrutura social que tende a facer invisible o feminino e potenciar 
o masculino.

Obxectivo

Coñecer e reflexionar sobre as estruturas e mecanismos que permiten e fomentan a asimetría de poder entre 
mulleres e homes.

Duración

12 horas, distribuídas en 6 sesións de 2 horas cada unha.

Sesións

Sesión n.º 1: Nacer femia e ser muller.
Sesión n.º 2: Os instrumentos do xénero.
Sesión n.º 3: Aprendendo a ser mulleres.
Sesión n.º 4: O doméstico. O invisible.
Sesión n.º 5: Amores que matan.
Sesión n.º 6: Poder e empoderamento.

Bibliografía

- AMORÓS, C. e colaboradoras (1995): 10 palabras clave sobre mujer, Navarra. Ed. Verbo Divino.
- BARBERÁ, E. (1998) Psicología del género, Barcelona. Ariel.
- BAYLINA FERRÉ, M. e SALAMAÑA SERRA, I.: El lugar del género en la geografía rural. Boletín da A.C.E. n.º 

41.
- CAMARERO, L.A. SAMPEDRO, R. e VICENTE-MAZARIEGOS, J.L. (1991): Mujer y ruralidad. El círculo que-

brado. Madrid, Ministerio de Asuntos Sociais. Instituto da Muller.
- CARRASCO, C e DOMINGUEZ M. (2002): Las encuestas sobre usos del tiempo: aspectos metodológicos en 

el análisis del trabajo de mujeres y hombres. Valladolid. VII Jornadas de Economía Crítica.
- DÍAZ-AGUADO, M.J. e outros(2002): Prevenir la violencia contra las mujeres construyendo la igualdad. Ma-

drid. Universidade Complutense.
- EMAKUNDE. (1998): Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas 

de desarrollo. Vitoria. Instituto Vasco da Muller.
- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS. (2006). Documento Marco para la Gestión de 

Políticas Locales de Igualdad. Madrid.FEMP.



PÁXINAS � | �

- INSTITUTO ASTURIANO DA MULLER (2002): Mainstreaming o enfoque integrado de género. Manual de 
aplicación en proyectos de empleo. Likadi. Instituto Asturiano da Muller.

- INSTITUTO ASTURIANO DA MULLER: (2003). ¿Qué es…? El lenguaje sexista. Construyendo contigo la igual-
dad. Instituto Asturiano da Muller.

- INSTITUTO DA MULLER (1995): En femenino y masculino. Madrid. Instituto da Muller.
- INSTITUTO DA MULLER.(2001): Familia y reparto de responsabilidades. Salud X y calidad de vida. Madrid. 

Instituto da Muller.
- INSTITUTO DA MULLER: Guía de sensibilización y formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. Madrid. Instituto da Muller.
- INSTITUTO DA MULLER: (2005). Informes de impacto de género. Madrid. Instituto da Muller.
- INSTITUTO DA MULLER (2003): Observatorio de la publicidad sexista. Madrid. Instituto da Muller
- INSTITUTO DA MULLER (2004): Observatorio de la publicidad sexista. Madrid. Instituto da Muller.
- IZQUIERDO, M.J.: Sistema sexo-género. Vitoria. Emakunde.
- IZQUIERDO, M.J. e outras. (l988): La desigualdad de las mujeres en el uso del tiempo. Serie Estudios, n.º 20. 

Madrid. Instituto da Muller.
- IZQUIERDO, M.J. (1998):El malestar en la desigualdad. Madrid. Cátedra.
- LAGARDE, M. (1996): Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Madrid. Horas y horas.
- CONGRESO DOS DEPUTADOS. Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro de medidas de protección inte-

gral contra a violencia de xénero.
- LLEDÓ, E.: Nombrar a las mujeres, describir la realidad: la plenitud del discurso. Vitoria. Emakunde.
- LOPEZ, P.: Mujeres en el discurso iconográfico de la publicidad. Vitoria. Emakunde.
- MARTINEZ, I e BONILLA, A: Sistema sexo/género identidades y construcción de la subjetividad.
- MÉDA, D. (2002): Tiempo de las mujeres. Conciliación entre vida familiar y profesional de hombres y muje-

res. Madrid. Narcea.
- MURILLO, S. El tiempo de trabajo y el tiempo personal: un conflicto de intereses. Vitoria. Emakunde.
- OSBORNE, R: La construcción sexual de la realidad
- NIETO, C. (2004): Las mujeres empresarias y el desarrollo rural. Experiencias en los municipios malagueños. 

Málaga, Universidad de Málaga.
- OLMEDA, A. e FRUTOS, I. (2001): Guía metodológica para trabajar con grupos. Madrid. Mujeres Jóvenes.
- PEÑA-MARIN, C. e FABRETI, C. (1994): La Mujer en la Publicidad. Madrid. Instituto da Muller.
- SABATÉ, A. (1989): Las mujeres en el medio rural. Madrid. Ministerio de Asuntos Sociais. Instituto da Muller.
- SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE (2005): Guía de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

Manual didáctico para formadoras e formadores. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela. Dirección Xeral 
de Formación e Colocación. 

- SAMPEDRO, R. (2003): Conciliación de la vida familiar y laboral en el medio rural. Seminario de reflexión 
sobre conciliación de la vida laboral y familiar en el medio rural. Equal Promociona.

- TABOADA,X. (2000): Refraneiro galego. Cadernos de fraseoloxía galega 2. Santiago de Compostela. Xunta 
de Galicia.

http://www.educastur.princast.es/proyectos/coeduca/wp-content/uploads/2007/publicidade.pdf
http://www.vicepresidencia.xunta.es/documentos/enquisacorresp.ppt
http://www.generourban.org/index.html
http://www.mtas.es/mujer/
http://www. malostratos.com/
http://www.nodo50.org/mujeresred/



TEMPOS DE MULLERES | MÓDULO 1

http://www.redfeminista.org/
http://www.xunta.es/auto/sgi/
http://www.singenerodedudas.com/
http://www.observatorioviolencia.org/
http://www.e-leusis.net/
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Sesión: 1 NACER FEMIA E SER MULLER

Presentación

Para poder entender as desigualdades entre mulleres e homes, é necesario que coñezamos que sobre as dife-
renzas biolóxicas do feito de nacer femia ou macho se constrúen toda unha serie de ideas e preceptos sociais 
que marcan dun xeito case inconsciente as nosas vidas como persoas e como grupos sociais. Estas diferenzas 
experimentámolas como naturais, pero son construtos sociais que responden a unha determinada orde social 
que resulta a todas luces desigual e inxusta para as mulleres.

Obxectivo

- Comprender e reflexionar sobre as implicacións que para a vida de mulleres e homes, e da sociedade no seu 
conxunto, ten o sistema de relación sexo-xénero.

Duración

2 horas.

Información teórica e conceptual

Que é o sexo?

As características físicas que marcan a diferenza biolóxica entre femias e machos segundo o seu papel poten-
cial na reprodución.

Que é o xénero?

Un construto social elaborado a partir das diferenzas biolóxicas entre femias e machos polo cal se establecen 
un conxunto de prácticas, símbolos, representacións, normas e valores sociais diferenciados para cada sexo. 

O xénero está definido, fundamentalmente, por dúas características:

- Bipolaridade: xénero como construción social tipifica a realidade humana en dous polos –o masculino e o 
feminino– e esta dualidade, baseada nas diferenzas sexuais, afírmase como de natureza complementaria e 
bipolar.

- Xerarquización: O masculino ten unhas connotacións positivas fronte ao feminino que as ten negativas. Esta 
é a segunda característica da estrutura de xénero –o masculino considérase superior ao feminino– e esta idea 
ten relación coa asignación da muller ao ámbito doméstico e do varón ao ámbito público. É unha separación 
derivada da división sexual do traballo (traballo reprodutivo e traballo produtivo). A realidade é que ambas  
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as posicións definen a xerarquía. O feminino está minusvalorado porque o seu mundo, o seu espazo, os seus 
roles están económica e socialmente supeditados ao mundo masculino.

As funcións do xénero feminino, como a maternidade, as tarefas domésticas e os estereotipos sexistas seguen 
desvalorizados socialmente e permanecen subordinados ao modelo masculino.

Sabemos xa que non existe unha base científica nin biolóxica que xustifique o predominio dun sexo/xénero 
sobre o outro.

O sistema sexo-xénero: consecuencias deste sistema nas nosas vidas.

Os sistemas funcionan porque o conxunto de elementos que o conforman teñen relacións e interactúan entre si. 
O sexo e o xénero, dentro deste sistema social, non só actúan, senón que se relacionan de forma dependente.

O sistema sexo-xénero permítenos analizar a realidade dun xeito crítico, e a través del, o concepto de femi-
nidade e masculinidade desvélase como construído, non como algo “natural” e innato. As nosas mans non 
teñen algo especial que faga que coidemos mellor das demais persoas ou que mudemos mellor os cueiros das 
crianzas, nin as mans dos homes están mellor dotadas bioloxicamente que as nosas para traballar a pedra. 

A través deste sistema, clasificamos as persoas en función do que esperamos delas e definimos unhas regras 
de comportamento diferentes para mulleres e homes, establecéndose diferentes niveis de relación. A realidade 
é que o que fai unha persoa acéptase ou rexéitase segundo este sistema de clasificación. Os plans de vida de 
mulleres e homes veñen determinados a partir do que é propio dun xénero ou doutro, as expectativas de futuro, 
a vida profesional, económica, sentimental... Pero o que é valorado positivamente cando o suxeito social é 
un home é rexeitado cando ese suxeito é muller. Por exemplo, que un home teña numerosas relacións senti-
mentais e/ou sexuais é sinónimo de éxito; se a mesma experiencia ten como suxeito social unha muller, esta 
non gozará da mesma aprobación social, como mínimo. Por outra banda, cando unha característica valorada 
positivamente para as mulleres é asignada a un varón ridiculízase, por exemplo a beleza, “... é demasiado 
guapo para ser home, parece efeminado...”, o que marca unha pauta de relación asimétrica e desigual.

Pero o feito de que o xénero sexa un construto social significa que pode modificarse.

As relacións de xénero non son inmutables, evolucionan co tempo e poden variar dunha cultura a outra. Polo 
tanto, as desigualdades poden modificarse, pódese abrir unha brecha cara a igualdade. Exemplo destes 
termos é a situación de tutela que sufrían as mulleres hai escasos 30 anos; ata 1975, unha muller non podía 
abrir unha conta bancaria sen o permiso do seu home (licenza marital), tiña restrinxido por lei o acceso a 
determinadas profesións, a maioría de idade situábase nos 21 anos para mulleres e homes, pero no caso das 
primeiras non podían abandonar a casa paterna sen o consentimento do pai..., Podemos pensar que todo isto 
queda moi lonxe e que xa se sabe que hai leis anticuadas, pero a realidade é que as leis son un reflexo das 
sociedades para as que se crean e o seu fin é regular un comportamento de acordo coa realidade social.

En poucos anos percorremos un longo traxecto cara á igualdade, pero aínda queda moito por percorrer, coñe-
cer, desvelar, reflexionar sobre estas desigualdades, o que inexorablemente nos conducirá a interpretar feitos 
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que aínda que parecen naturais non o son, significará comezarnos a preguntar o obvio, a entender por que 
ás veces nos sentimos molestas con nós e co mundo.

Proposta de actividades

Actividade n.º 3: A HISTORIA DE XOANA E XOÁN1

OBXECTIVO

- Analizar como se constrúen historias de vida diferentes para unha muller e para 
un home, a partir de características sexuais.

- Destacar que os roles que se lle adxudican a un sexo son diferentes que os 
adxudicados ao outro sexo, desde que as persoas nacen.

DURACIÓN 45 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS Unha pelota, enerado ou papelógrafo.

DESENVOLVEMENTO

Disposto o grupo en círculo, díselle que ten que construír a vida de dúas persoas 
imaxinarias: Xoana e Xoán. Deberán de comezar pola de Xoana.

Para isto, entrégaselle unha pelota a unha das persoas do grupo, esta ten que ti-
rala rapidamente a outra persoa do grupo que ten que dicir algo sobre a vida de 
Xoana, e esta a outra, e así sucesivamente, ata ir construíndo a historia da vida 
desde o seu nacemento, condicións de vida, actividades, aspiracións, logros..., 
ata a súa morte.

1 Fonte: Adaptado de Asociación Dones Joves P. V.



TEMPOS DE MULLERES | MÓDULO 1

Actividade n.º 3: A HISTORIA DE XOANA E XOÁN

DESENVOLVEMENTO

Esta dinámica repítese despois coa vida de Xoán.

Paralelamente, a formadora vai escribindo nun papelógrafo, ou no encerado, os 
aspectos máis salientables das dúas historias.

En sesión plenaria, revísanse as vidas de Xoán e Xoana e analízanse os roles 
asignados a cada un.

Variación: se observamos que hai resistencias no inicio da dinámica, a propia 
formadora pode comezar coa vida de Xoana, marcando o ano e lugar de nace-
mento (suxerimos que estes datos se adecúen á idade media das participantes e 
ao lugar onde se realiza o obradoiro); inmediatamente debe tirarlle a pelota a 
unha participante.

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

- A partir dos feitos que se sinalen na historia de vida de Xoán e Xoana, a for-
madora deberá resaltar os aspectos relacionados con estereotipos e roles de 
xénero, tempos, espazos, conciliación...

- A pelota debe de facilitar que a dinámica sexa áxil e que as participantes 
conten as historias de forma espontánea e digan o primeiro que asocien á vida 
dunha muller e dun home.

- As veces, é interesante intercambiar as historias e preguntar se sería posible, ou  
e existe algún impedimento para que isto non poida ser (regra de inversión). 
Analizar se os impedimentos son biolóxicos ou sociais. Ocorrería o mesmo se 
utilizamos esa regra de inversión para elas en referencia a algún irmán?
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Actividade n.º 4: AS ORIXES DO XÉNERO2

OBXECTIVO
- Comprender os elementos da construción persoal da identidade de xénero.
- Identificar diferenzas entre a construción da identidade masculina e feminina.

DURACIÓN 45 minutos, aproximadamente.

DESENVOLVEMENTO

Disposto o grupo en círculo, pídeselles ás participantes que pechen os ollos e que 
se relaxen.

En silencio, cada muller terá que evocar imaxes do momento no que recorda 
percibir, por primeira vez, que era muller.

- Que sentiu?
- Que mensaxe recibiu?
- Que persoas estaban presentes?

Pasados uns minutos, a formadora pide que cadaquén se sitúe coa súa compañei-
ra da dereita e que, por parellas, comparta os recordos desa escena.
Posteriormente, en sesión plenaria analízanse as experiencias, sinalando o co-
mún de todas elas.

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

Sinalar como a construción da identidade da muller é un proceso social en inte-
racción con outras persoas, a través da linguaxe, dos silencios, dos premios, dos 
castigos, do medo...

Mostrar como o biolóxico só é unha parte da diferenza entre mulleres e homes 
e que, porén, sobre esta constrúense outras diferenzas culturais, que rematan 
vivíndose como “naturais”.

Recoméndase realizar este exercicio en grupos nos que exista un bo clima de 
grupo.

2 Fonte: Mulleres Xoves Area, 2001 (adaptado de “Tool Book. Gender Analysis and Training”. GTZ/WID Poject. Egypt, 1994
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Desenvolvemento da sesión

1. Resumo da sesión anterior

Animar as participantes a que fagan un breve percorrido polo traballado na sesión anterior.

2. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se analice o sistema de relación sexo-xénero

Actividade proposta: A HISTORIA DE XOANA E XOÁN.

3. Exposición oral de contidos

Unha vez desenvolvida a actividade anterior achegarase información sobre:
- Sexo.
- Xénero.
- Sistema sexo-xénero.

4. Desenvolvemento dunha actividade participativa orientada a vivenciar o xénero

Actividade proposta: AS ORIXES DO XÉNERO.

5. Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte

Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán no próximo obradoiro.



PÁXINAS 14 | 15

Sesión: 2 OS INSTRUMENTOS DO XÉNERO

Presentación

O sistema sexo-xénero materialízase e susténtase nos estereotipos e roles de xénero. Para que este sistema 
funcione teñen que prescribir unha serie de ideas diferenciais e complementarias sobre o que é permitido e 
prohibido para cada sexo, fundamentado e desenvolvido sobre as diferenzas fisiolóxicas de femias e machos. 
Deste xeito, en función do sexo co que se nace defínense socialmente as características que temos que desen-
volver e o papel social que temos que desempeñar.

Obxectivos

- Identificar os estereotipos e roles de xénero vixentes na sociedade actual.
- Analizar ata que punto os mandatos de xénero condicionan as nosas vidas.

Duración

2 horas.

Información teórica e conceptual

Que son os estereotipos de xénero?

Os estereotipos de xénero son os riscos, as imaxes mentais e crenzas que atribúen características a mulleres e 
varóns como grupos, sexual e xenericamente, diferentes.

Os estereotipos posúen unha serie de características:

• Non son innatos, senón aprendidos no transcurso da interacción social. 
• Son xeneralizadores, privan a persoa do seu carácter individual, homoxeneizan as integrantes dun grupo 

baixo un patrón.
• Simplifican a realidade, parcialízana.
• Completan a información cando esta é ambigua.
• Son compartidos por moita xente.

As características que se lle atribúen ao ser masculino son as de forte, independente, emprendedor, obxec-
tivo, decidido, duro...

As mulleres, segundo o estereotipo do feminino, somos dependentes, intuitivas, sensibles, afectivas, emo-
cionais; en conxunto, seres débiles en función dos demais, onde se remarca o desexo de agradar “ser-para-
outras-persoas” (muller nai, muller esposa, muller filla...).
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FEMININO MASCULINO 

Dependencia
Inestabilidade emocional
Pasividade
Afectividade
Intuición
Emocionalidade
Medo
Debilidade
Subxectividade
Natureza

Independencia
Estabilidade emocional
Dinamismo
Agresividade
Capacidade lóxica
Racionalidade
Valentía
Forza
Obxectividade
Cultura

Os estereotipos non son inocentes. Estereotipar un e outro sexo ten profundas repercusións nas vidas das 
persoas porque sobre a “debilidade” e a “fortaleza” constrúense as personalidades e atribúense roles diferen-
ciados por sexo. Os estereotipos socialmente máis valorados son os que atinxen ao masculino, e incluso cando 
poden non ser positivos aparecen como bos ou necesarios, coma no caso da competitividade. Isto ocorre 
porque están incorporados ao prototipo no modelo a seguir, o paradigma do humano é sempre masculino. 

Hoxe en día, podemos pensar que as mulleres e os homes xa non respondemos a estes estereotipos, que son 
cousas do pasado, pero se miramos ao noso redor podemos seguir observando como a idea do feminino e 
masculino segue a estar vixente. Os estereotipos cumpren a función de xustificar o mantemento dunha deter-
minada orde social e, xunto cos roles, forman o código de xénero no que nos socializamos todas e todos, 
marcando unhas pautas de comportamento, unhas expectativas sociais do que debemos chegar a ser. Impoñen 
polo tanto, uns modelos e uns valores que se interiorizan e se desenvolven.

Os estereotipos determinan as características que deben ter mulleres e homes e podemos chegar a pensar que 
son neutras, e poderíano ser, pero pasan a ter un valor determinado cando se aplican a mulleres e homes: a 
“insistencia” pódese converter en pesadelo ou tenacidade, segundo de quen esteamos a falar; a “sensibilida-
de” pode entenderse como delicadeza e este é un risco non asimilable ao modelo masculino; a “obediencia” 
pode entenderse como docilidade ou debilidade dependendo de a quen se lle aplique; a “curiosidade” pode 
ser entendida como ser unha preguntona ou ser intelixente; a “prudencia” como ser xuiciosa ou covarde...

Non só delimitan modelos diferentes sobre o que é e o que debe ser, senón que os modelos están xerarquiza-
dos. O modelo feminino está minusvalorado con respecto ao masculino, que é o predominante e socialmente 
valorado como superior. Con todo isto, prodúcese unha internalización da xerarquía como inherente á natu-
reza que é difícil de cambiar.

Hoxe, cada vez máis mulleres e homes son conscientes da clasificación excesivamente ríxida que supuxeron os 
roles de xénero e senten a necesidade de introducir cambios reais na sociedade para que esta responda aos 
múltiples e diversos modos que existen de ser muller e de ser home.
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Que son os roles de xénero?

Os roles determinan accións e comprenden as expectativas e normas que unha sociedade establece sobre 
como debe actuar e sentir unha persoa en función de que sexa muller ou home, prefigurando, así, unha posi-
ción na estrutura social e representando unhas funcións que se atribúen e que son asumidas diferencialmente 
por mulleres e homes.

Os roles femininos son os relacionados con todas as tarefas asociadas á reprodución, crianza, coidados, 
sustento emocional... e  están inscritos, fundamentalmente, no ámbito doméstico.

Os roles masculinos están asociados ás tarefas que teñen que ver co produtivo, o mantemento e sustento 
económico, principalmente desenvolvidos no ámbito público.

Estes elementos, que vertebran cada unha das identidades, exteriorízanse en conxuntos de comportamentos, 
en funcións e papeis sociais, denominados roles femininos ou masculinos, e transmítense mediante as crenzas 
sobre o que deben ser e facer mulleres e homes, denominadas estereotipos.

Os roles están directamente asociados aos ámbitos de relación e estes marcan tempos e espazos diferentes.
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Proposta de actividades

Actividade n.º 5: ESTEREOTIPOS DE XÉNERO E REFRANEIRO GALEGO3

OBXECTIVO
- Identificar e analizar os estereotipos de xénero que se desprenden da transmi-

sión oral do saber cotiá.

DURACIÓN 40 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS Ficha de actividade n.º5 4.

DESENVOLVEMENTO

Dispostas en pequenos grupos, explícaselles ás participantes que van facer un 
exercicio no que se analizará “o saber” popular; para isto, entregaráselles a fi-
cha da actividade na que poderán ler refráns galegos que fan referencia a mulle-
res e homes e terán que contestar as preguntas que se lles formula. É importante 
que se lle proporcione a cada grupo frases diferentes, para o que se elaborará 
unha ficha diferente dependendo do número estimado de pequenos grupos que 
haberá.

Posteriormente, en sesión plenaria a formadora invitará a que cada grupo lea e 
analice cada unha das frases traballadas.

Ao finalizar a actividade, a formadora salientará os aspectos comúns reflectidos 
polos  grupos.

CADERNOS DE FRASEOLOXÍA GALEGA 2
http://www.cirp.es/pub/docs/cfg02.pdf

- A MULLER E A CABRA, CORDA LARGA PERO NON SOLTADA
- A MULLER E A SARTÉN NA COCIÑA ESTÁN BEN
- A VIÚVA QUE MOITO CHORA TEN GANA DOUTRA VODA
- AMA DE CURA, PUTA SEGURA
- AS MULLERES DE NOVAS, CABRAS; DE MOZAS, PUTAS; DE VELLAS, BRUXAS
- AS MULLERES SON COMO AS UVAS: AS BOAS PARA COLGALAS; E AS MA-
LAS, PARA PISALAS
- CATRO MULLERES XUNTAS, NIN DEFUNTAS
- HOME CASADO, HOME ESTROPEADO
- HOME BARBUDO, HOME FORZUDO
- MENTRES QUE O HOME PENSA, A MULLER DA QUE PENSAR

3 Dinámica orixinal de Avalia Grupo de Coordinación
4 Anexos fichas actividade módulo 1
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Actividade n.º 5: ESTEREOTIPOS DE XÉNERO E REFRANEIRO GALEGO

DESENVOLVEMENTO

- O QUE TEN BURRO E MULLER, MONTA E FOLLA CANDO QUER
- OS HOMES MEXAN NAS PAREDES
- UNHA FILLA É UNHA MARABILLA; DÚAS, BOAS SON; E TRES E A NAI, VOL-
VEN TOLO O PAI
- VIÚVA RICA CUN OLLO CHORA E CON OUTRO REPENICA
- A MULLER QUE NON SABE A DOUTRINA CULPA É DO HOME QUE NON A 

ENSINA; PAU DE CARBALLO, REBOLO DE ENCINA, TOMA MULLER, APREN-
DE A DOUTRINA

- MOZA QUE NON ARRANXA MOZO EN MAIO, NON ARRANXA EN TODO 
O ANO

- MULLER CASADA, POLA NOITE VACÍA E Á MAÑÁ PREÑADA
- MULLER DOENTE, MULLER PARA SEMPRE
- MULLER E BESTA A NINGUÉN SE EMPRESTA
- MULLER MORTA NON FALA
- MULLER MORTA, SETE Á PORTA
- MULLER QUE SABE LATÍN APÁRTAA DIOS DE MIN
- MULLERES, MULAS E MULETAS ESCRÍBENSE TODAS COA MESA LETRA
- A MOA E A SOGRA SE DOE BOTALA FÓRA
- A MULLER E A BURRA, CADA DÍA A SÚA
- A MULLER, A ESCOPETA E O CABALO, NON PRESTALO
- A MULLER E A SARDIÑA ESTÁN BEN NA COCIÑA
- A MULLER E O VENTO CAMBIAN AO MOMENTO
- A MULLER PARA ESTAR TRANQUILA, OU PREÑADA OU PARIDA

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓN

Achegar ao finalizar a actividade, a definición do Dicionario da Real Academia 
Galega de refrán: “Frases curtas de forma fixa, polo xeral en forma de imaxe, 
coas que se expresa un pensamento popular baseado na experiencia”. 

Que lles parece esta definición?

De que experiencia se está a falar?
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Actividade n.º 6: MARÍA E PEPE5

OBXECTIVO
- Analizar os roles que desempeñamos nas nosas vidas diarias a partir da análise 

de xénero.

DURACIÓN 40 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS Ficha de actividade n.º 6 6.

DESENVOLVEMENTO

Dispostas en pequenos grupos explícaselles ás participantes que van ler o relato 
dun día normal na vida de dúas persoas distintas e, a continuación, terán que 
responder as preguntas que se lle formulan na ficha da actividade que lle entre-
gamos.

Posteriormente, en sesión plenaria, a formadora invitará a que cada grupo co-
mente o seu traballo.

Ao finalizar a actividade a formadora salientará os aspectos comúns reflectidos 
polos grupos.

“PEPE VIVE NUNHA VILA. ÁS SETE DA MAÑÁ XA ESTÁ EN PÉ, PREPÁRALLE O 
ALMORZO Á SÚA MULLER E, MENTRES, VÍSTESE E VAI PENSANDO TODO O 
QUE TEN QUE FACER.
ALMORZA COA MULLER E APROVEITAN PARA FALAR UN RATO. EN CANTO 
ELA SE VAI ÁS SETE E MEDIA, EL COMEZA A LLE AXUDAR A ERGUERSE AO SEU 
PAI, É MAIOR E XA NECESITA ALGO DE AXUDA. AO REMATAR, VAI ÁS HABITA-
CIÓNS DA SÚA FILLA E DO SEU FILLO, TEÑEN QUE ERGUERSE. PREPÁRALLES 
O ALMORZO, BERRA CON ELES POR QUE NON SE DAN VESTIDO E TEN QUE 
FACERLLES APURAR PARA QUE NON PERDAN O AUTOBÚS. MENTRES O PAI 
ALMORZA, EL VAI FACENDO AS CAMAS E ARROMBANDO UN POUCO A 
CASA, QUE BOA FALTA LLE FAI, MENOS MAL QUE ESTÁ O PAI E, AÍNDA QUE 
NON PODE MOITO, BÓTALLE UNHA MAN. BAIXA ATENDER OS ANIMAIS, 
TEN UNHA DUCIA DE GALIÑAS, DEZ COELLOS, CATRO OVELLAS E UN CAR-
NEIRO. COLLE AS OVELLAS E O CARNEIRO E LÉVAAS...
APROVEITA PARA IR TRABALLAR Á HORTA, MOVER A TERRA, BOTAR SEMEN-
TES... XA SE SABE.

5 Dinámica orixinal de Avalia Grupo de Coordinación
6 Anexos fichas actividade módulo 1
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Actividade n.º 6: MARÍA E PEPE

DESENVOLVEMENTO

XA SON MÁIS DAS DOCE, HAI QUE IR Á CASA PARA FACER A COMIDA, 
MENOS MAL QUE O SEU PAI FOI PELANDO AS PATACAS E ADOBANDO A 
CARNE. Á UNHA E MEDIA CHEGA A SÚA MULLER A XANTAR E ÁS DÚAS E 
MEDIA CHEGA O AUTOBÚS COS RAPACES.
XA ESTÁ A COCIÑA ARROMBADA, SON AS CATRO E TEN QUE LEVAR OS 
RAPACES ÁS ACTIVIDADES, ENCHE O COCHE DE NENAS E NENOS, ASÍ 
OUTRO DOS PAIS TRÁENOS DE VOLTA ÁS SEIS E MEDIA.
MENTRES TANTO, EL PASA O FERRO E VOLTA Á HORTA A REMATAR ALGÚNS 
TRABALLOS. TEN QUE IR RECOLLER OS ANIMAIS E APAÑAR ALGO DE HERBA. 
HAI QUE PREPARAR AS MERENDAS E DEIXAR ALGO DE CEA ANTES DE IRSE 
AO CURSO DE ENCAIXE DE PALILLOS. VAI CAMIÑANDO COS SEUS VECIÑOS. 
É PRETO, ESTÁ A 15 MINUTOS A BO PASO. A VERDADE É QUE ANDA MOI 
OCUPADO COMO PARA FACER ALGUNHA ACTIVIDADE DE MÁIS, PERO PÁ-
SAO BEN E BOTA UNHAS RISAS. PAGA A PENA. CHEGA A CASA ÁS NOVE 
E MEDIA, CONTROLA QUE TODO ESTÁ EN ORDE, MENOS MAL QUE ESTÁ O 
PAI PARA BOTARLLE UN OLLO Á NENA E AO NENO. PON UNHA LAVADORA 
E, MENTRES MIRA UN RATO A TELE, APROVEITA PARA CEAR E FALAR UN RATO 
COA SÚA MULLER”. “MARÍA ENTRA A TRABALLAR ÁS OITO, ASÍ QUE ÁS SETE 
ÉRGUESE E ALMORZA CO SEU HOME PARA PODER SAÍR DE CASA ÁS SETE E 
MEDIA. PASA UN CUARTO DE HORA NA FURGONETA QUE A LEVA Á OBRA, 
VAI MEDIO DURMIDA, MENOS MAL QUE ESTÁN A TRABALLAR PRETO DA CASA 
E VOLVE Á HORA DO XANTAR. AS OITO EN PUNTO, XA ESTÁ TRABALLANDO. 
HOXE HAI QUE BOTAR UNHA PLACA E NON SE SABE MOI BEN COMO ES-
TARÁ O TEMPO, A FORMIGONEIRA NON DÁ CHEGADO E ESTÁN A PENSAR 
QUE NON VAI PODER BOMBEAR ATA O SITIO DA PLACA. É A UNHA, HORA 
DE XANTAR, VAI Á CASA, A COMIDA ESTÁ ACABADA  DE FACER E POSTA NA 
MESA, SENTA CO SEU HOME E O SOGRO. SAE ÁS DÚAS E CUARTO E PASA 
POLO BAR A TOMAR UN CAFÉ COAS AMIGAS, MENTRES AGARDA QUE A 
RECOLLA A FURGONETA. ÁS TRES VOLTA AO TRABALLO. AGORA SI QUE 
ESTÁN A BOTAR A PLACA, TODO VAI BEN E A CUADRILLA NON DÁ FEITO. 
REMATAN ÁS SETE E MEDIA. O DÍA FOI CANSO. CHEGA Á CASA SOBRE AS 
OITO, DÁSE UNHA DUCHA E MÚDASE, DILLE AOS RAPACES QUE FAGAN 
OS DEBERES E ACHÉGASE ATA O BAR A TOMAR UNHAS CUNCAS E BOTAR 
UNHA PARTIDA. DÁ IGUAL QUE CHEGUE UN POUCO TARDE Á CASA, O SEU 
HOME AGORA VAI AOS CURSIÑOS, E CASE CHEGA MÁIS TARDE CA ELA. ÁS 
NOVE E MEDIA VAI A CASA A CEAR, NESE MOMENTO CHEGA O SEU HOME, 
CEAN XUNTOS MIRANDO A TELE E COMENTAN O DÍA QUE TIVERON. SON 
AS ONCE E, MENTRES EL COLOCA A ROUPA PARA O DÍA SEGUINTE, RECO-
LLE A MESA E LAVA A LOUZA. ELA VAI TIRAR O LIXO E FUMAR UN CIGARRO.”
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Actividade n.º 6: MARÍA E PEPE

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

A formadora le a historia de María e Pepe e daLLE paso a cada un dos grupos 
para que comenten o traballado.

Incidir en como os estereotipos de xénero condicionan o noso papel e as nosas 
traxectorias vitais e impide que cada persoa decida o seu percorrido persoal na 
maior das liberdades.

Desenvolvemento da sesión

1. Resumo da sesión anterior

Animar As participantes a que fagan un breve percorrido polo traballado na sesión anterior.

2. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se analicen os estereotipos de xénero que existen 
sobre mulleres e homes

Actividade proposta: ESTEREOTIPOS DE XÉNERO E REFRANEIRO GALEGO.

3. Exposición oral de contidos

Unha vez desenvolvida a actividade anterior, achegarase información sobre:

− Estereotipos.

4. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se analicen os roles de xénero na nosa vida cotiá

Actividade proposta: MARÍA E PEPE.

5. Exposición oral de contidos

Unha vez desenvolvida a actividade anterior, acegarase información sobre:
− Estereotipos.

6. Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte7

Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán o próximo día de obradoiro.

7 Unha das actividades propostas para a sesión seguinte é A PUBLICIDADE COMO AXENTE SOCIALIZADOR, polo que no caso de desenvolvela é 
interesante que a formadora prepare anteriormente o material a utilizar
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Sesión: 3 APRENDENDO A SER MULLERES

Presentación

Os estereotipos e roles de xénero apréndense a partir da interacción social. Dun xeito máis ou menos cons-
ciente, todas e todos somos responsables da transmisión das ideas do que debe ser feminino e o que debe ser 
masculino. A través de diferentes axentes sociais estase a transmitir a información sobre o propio de cada un 
dos xéneros, de forma que se remata por conformar as expectativas de vida de xeito diferencial. Cada unha de 
nós tamén formamos parte destes mecanismos e reproducimos mandatos dun xeito máis ou menos consciente, 
polo que é importante darse de conta de que xeito aprendemos a construírnos como mulleres e homes.

Obxectivo

- Coñecer o modelo de socialización diferenciada.

- Identificar e reflexionar sobre os mecanismos dos que somos obxecto de socialización e nos que actuamos 
como axentes de socializadores.

Duración

2 horas.

Información teórica e conceptual

Que é a socialización diferenciada?

Desde que nacemos e ao longo da nosa traxectoria vital observamos como son e o que fan as mulleres e homes 
na nosa familia, na escola, nos medios de comunicación, no barrio... 

Ao longo da nosa vida imos percibindo que hai xeitos de facer e de estar no mundo diferentes para mulleres 
e para homes. Estes modelos de conduta ímolos interiorizando, imitando, incorporámolos á nosa vida, facé-
molos nosos e reproducímolos. Refórzasenos cando os facemos coincidir co esperado, penalízasenos no caso 
contrario con silencios, censuras, coercións, reproches e castigos.

Non nos paramos a pensar se está ben ou mal, concibímolo como algo “natural”, levámolo vendo toda a vida, 
está “normalizado”, é “obvio”.

A socialización é un proceso de aprendizaxe no que estamos inmersas, aínda antes de nacer, 
e aprendemos que modelos de conduta son os que están socialmente aceptados, así como as consecuencias 
que terá a adopción ou transgresión destes. Esta socialización fai que se nos asignen determinadas tarefas 
polo feito de nacer mulleres ou homes, pero é un proceso interactivo no sentido de que son tarefas que se nos 
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asignan e que asuminos. Así imos formando a nosa identidade de xénero; é dicir, identificámonos psicoloxica-
mente co “feminino” ou “masculino”.

Os roles de xénero incorporámolos a través dun amplo e complexo sistema de costumes sociais e modelos de 
conduta aos que nos expoñemos desde o mesmo momento do nacemento, incorporándoos á nosa vida, como 
algo natural e reproducíndoos case do mesmo xeito.

Do mesmo xeito adoptámolos a través de modelos de referencia, que son unha suma de posibilidades que 
vemos nas persoas coas que nos identificamos e desde onde seleccionamos o posible e o imposible, as igual-
dades e as diferenzas, o que nos gusta e o que non nos gusta. Con esta selección achegámonos aos conceptos 
de “feminino” e “masculino”.

Cales son os instrumentos de socialización?

Socializámonos a través da interacción social, da observación de modelos que entendemos como exitosos e 
que para nós son respectables e entre todas as canles e instrumentos de transmisión, e a familia, a linguaxe, 
os medios de comunicación e o ámbito educativo son os máis potentes:

A familia é o primeiro ámbito de relacións dos seres humanos e nela apréndense as primeiras normas de 
conduta, de como é necesario comportarse en función do sexo co que se nace. Esta é unha das canles de 
socialización que transmiten con máis forza os estereotipos e roles de xénero, desde antes do momento de 
nacer xéranse unha serie de expectativas diferenciais dependendo de nacer nena ou neno; deste xeito, come-
zamos a desenvolver unha serie de simbolismos diferenciados (cores, indumentaria, adornos...). Os contos, os 
xogos, os xoguetes... funcionan, maioritariamente, como un reforzo dos roles de xénero e funcionan, no caso 
das nenas, coma un reforzo e aprendizaxe das actividades que van desenvolver na idade adulta (bonecas, 
cociñas...) e, no caso dos nenos, marcan as actividades lúdicas e as afeccións (coches, fútbol...).

Pero neste ámbito téndese a reproducir o que se observa –aprendizaxe vicaria– e neste contexto os modelos 
de referencia constitúeno fundamentalmente a nai e o pai e as outras persoas da familia ou que conviven no 
mesmo fogar (avoa, avó, irmá, irmán...). Estes constitúen modelos de conduta que nenas e nenos teñen como 
referencia para coñecer cal é o papel da muller e do home na trama social.

Podemos pensar que hoxe en día isto xa non ocorre, pero só temos que pararnos a pensar en cantos bebés 
nenos coñecemos que leven pendentes; nos contos infantís, cheos de princesas e príncipes, de madrastas mal-
vadas, de lobos...; de cantas nenas teñen traxe de fútbol, e cantos nenos equipo de limpeza; de cantos nenos 
son vestidos de cor de rosa...

O ámbito educativo tamén contribúe á socialización diferencial a través dos contidos escolares, a lin-
guaxe, as imaxes dos libros de texto, o uso dos espazos de xogo e a interacción entre o profesorado e o 
alumnado. Os diferentes libros de texto, por exemplo, transmiten como absoluto protagonista da historia, a 
ciencia e o coñecemento os homes, mentres as mulleres ou están ausentes ou teñen un papel secundario no 
desenvolvemento dos temas.
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Por outra banda, este é un espazo de relación entre iguais onde se incorporan estereotipos e roles como 
mostra de liderado ou presión para ser aceptada ou aceptado.

A linguaxe é o conxunto de signos que están á nosa disposición para que poidamos expresar o que vemos, 
sentimos ou pensamos. Serve para comunicarnos, e nese sentido, é un instrumento ao noso servizo. Pero a 
linguaxe, como construción social e histórica, inflúe na nosa percepción da realidade, condicionando o noso 
pensamento e determinando a nosa visión do mundo.

A través da linguaxe nomeamos a realidade, pero tamén a interpretamos e creámola simbolicamente cando 
establecemos abstraccións. Falamos como pensamos e pensamos como falamos, un circuíto que se retroalimen-
ta continuamente e que marca a nosa socialización.

A linguaxe é o reflexo da sociedade que a forma e, desde a nosa linguaxe, establécense cualidades, com-
portamentos e actitudes excluíntes para as mulleres. Sabemos que o que non se nomea non existe e o que é 
necesario nomear é vital para a nosa sociedade, un exemplo disto sería como a poboación esquimó ten máis 
de vinte vocábulos para definir diferentes cores da neve, ou como a xente mariñeira é quen de atopar cores 
no mar que outras persoas non poderían. O que é básico para unha sociedade, para a súa existencia, no-
méase. Pero as mulleres somos invisibilizadas a través da linguaxe e, cando aparecemos, facémolo de forma 
estereotipada e sexista. Aprendéronnos que a linguaxe era neutra, que o masculino era o universal, pero non 
é certo: a través da linguaxe nomeamos á realidade, e esta está composta por mulleres e homes; non nomear 
as mulleres é esquecer a toda unha parte da realidade.

Existen múltiples formas que ilustran o uso androcéntrico8 da linguaxe: cando un mesmo adxectivo ten un ca-
rácter positivo ou negativo segundo se aplique a mulleres ou homes (home publico e muller pública); cando se 
utiliza o masculino como xenérico e válido para mulleres e homes9 (na época dos celtas); cando se nomea á 
muller en función dunha figura masculina (dona de, viúva de...)

Aprender a nomear a mulleres e homes10 e o rexeitamento do masculino como englobador do feminino son as 
claves dunha utilización non androcéntrica da nosa lingua.

Os medios de comunicación reforzan os roles e estereotipos de xénero a través do seu contido escrito ou 
oral e das imaxes que conteñen.

Nunha sociedade que cada vez depende máis dos medios de comunicación (prensa, radio, televisión...) e 
na que funciona a máxima: “é certo porque o dixo a tele”, o que non se difunde parece que non existe. Os 
medios crean opinión, crean modelos, poñen de moda condutas, personaxes... e, nestas últimas décadas, a 
presenza dos medios é constante nas nosas vidas diarias. A televisión é ese aparello co que as nenas e nenos 
comparten unha media diaria de 4 horas, as series de televisión é do que se fala no colexio, no traballo... 

8 Tomar o masculino como medida de todas as cousas
9 Ver o exercicio MULLER E HOME NO NOSO DICIONARIO (Dicionario de pedagoxía)
10 Ver o exercicio O ENIGMA
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e, nos programas de televisión, nas series, nos debuxos animados, nas películas, na publicidade... estanse a 
transmitir modelos de comportamento e de relacións entre mulleres e homes desiguais e estereotipados.

Desde a última década, outro elemento socializador constitúeno as novas tecnoloxías da información e 
da comunicación. Os xogos de ordenador, internet... son elementos cada vez máis utilizados que están mo-
dificando as nosas pautas de socialización e relación (os chats, blogs...) e sobre os que cómpre botar unha 
ollada desde o enfoque de xénero, para afirmar que seguen a transmitir unha imaxe estereotipada de mulleres 
e homes.

O proceso de socialización ten o seu punto forte en que emite unha mensaxe única e coherente a través de 
todos os axentes de socialización enumerados. Esta mensaxe ten un grao de coherencia alto e fixa as expec-
tativas sociais de xénero tan claramente que resulta moi difícil atopar fisuras para rompelo. 

A través do proceso de socialización, a identidade de xénero consolídase en cada persoa, como unha estru-
tura central do desenvolvemento da personalidade. Define aquelas características de xénero que orientan e 
constrúen o guión de vida, que condicionan o modo de situarse na realidade social, as aspiracións profesio-
nais, as relacións (familiares, amizades, parellas) e as formas de participación na sociedade.
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Proposta de actividades

Actividade n.º 7: ENIGMA

OBXECTIVO
- Visibilizar e reflexionar sobre o papel da linguaxe na invisibilización das mu-

lleres.

DURACIÓN 10 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS Ficha da actividade n.º 711

DESENVOLVEMENTO

Entrégaselle a cada unha das participantes a ficha de traballo da actividade e 
pídeselles que individualmente intenten resolver o enigma.

LOGRAMOS GAÑAR O PARTIDO SEN QUE NINGÚN XOGADOR METESE UN 
SÓ GOL, COMENTABA O EQUIPO NO VESTIARIO. COMO É POSIBLE, SE 
VENCEMOS?

Despois de 3 minutos, pregúntaselles se xa teñen a resposta.

Posteriormente, en sesión plenaria a formadora preguntará pola resposta do 
enigma e lanzará as seguintes cuestións:

- Por que resultou difícil atopar a resposta?
- Neste caso o masculino engloba o feminino?
- Pérdese información cando non se nomea o feminino e o masculino?

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

A monitora deberá resaltar a importancia da linguaxe na representación da reali-
dade e como cando nomeamos en feminino e en masculino estamos visualizando 
a mulleres e homes por igual. Tomamos o masculino por un “todo”.

11 Anexos fichas actividade módulo 1
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12 Anexos fichas actividade módulo 1

Actividade n.º 8: A MULLER E O HOME NO NOSO DICIONARIO

OBXECTIVO
- Analizar a representación de mulleres e homes nos dicionarios.
- Visibilizar a subordinación da muller respecto do home.

DURACIÓN 20 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS Ficha da actividade n.º 8.12

DESENVOLVEMENTO

Dispostas en pequenos grupos explícaselles ás participantes que van facer un 
exercicio no que analizarán a definición de muller e home no Dicionario da Real 
Academia Galega e no Dicionario de Pedagoxía, para o que se lles entrega a 
ficha da actividade.
Posteriormente, en sesión plenaria a formadora invitará a que cada grupo comen-
te o seu traballo.
Ao finalizar a actividade, a formadora salientará os aspectos comúns reflectidos 
polos grupos.

DICIONARIO DA REAL ACADEMIA DA LINGUA
http://www.edu.xunta.es/dicionarios/index.html

MULLER S.F. 
1. PERSOA DE SEXO FEMININO. O PRIMEIRO FILLO QUE TIVO FOI MULLER. 2. 
PERSOA ADULTA DESE SEXO. ESA MANEIRA DE PENSAR É MÁIS PROPIA DUN-
HA MULLER CA DUNHA RAPAZA. 3. [CON RESPECTO A UN HOME] AQUELA 
QUE ESTÁ CASADA CON EL. A SÚA MULLER FOI A SÚA ÚNICA MOZA. SIN. 
ESPOSA.CF. DONA, SEÑORA

HOMES M. 
1. ANIMAL DA ESPECIE HUMANA, A MÁIS EVOLUCIONADA DA TERRA, QUE 
SE CARACTERIZA FUNDAMENTALMENTE POR ADOPTA-LA POSICIÓN VERTICAL, 
TER LINGUAXE ARTICULADA, INTELIXENCIA MOI DESENVOLVIDA E FACULTADE 
DE RAZOAR. É PROPIO DO HOME EQUIVOCARSE. O HOME É UN SER SOCIAL. 
CF. PERSOA. 2. INDIVIDUO DA ESPECIE HUMANA, DE SEXO MASCULINO. OS 
ÓRGANOS REPRODUTORES DO HOME. MULLERES E HOMES TEÑEN OS MES-
MOS DEREITOS. 3. O SER HUMANO DE SEXO MASCULINO, CONSIDERADO 
DESDE O PUNTO DE VISTA DAS SÚAS CALIDADES OU DEFECTOS. É UN HOME 
FORMAL. UN HOME DE ACCIÓN. UN HOME TRANQUILO.
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Actividade n.º 8: A MULLER E O HOME NO NOSO DICCIONARIO

DESENVOLVEMENTO

4. O SER HUMANO DE SEXO MASCULINO, CONSIDERADO DESDE O PUNTO 
DE VISTA DAS SÚAS RELACIÓNS PROFESIONAIS, SOCIAIS, ETC. HOME DE LE-
TRAS. HOME DE ESTADO. 5. INDIVIDUO QUE DEPENDE DUNHA AUTORIDADE 
CIVIL OU MILITAR. O COMISARIO E OS SEUS HOMES. VINTE MIL HOMES FOR-
MABAN A LIÑA DE COMBATE. �. SER HUMANO ADULTO, DE SEXO MASCULI-
NO. XA ESTÁ FEITO UN HOME. �. FAM. [CON RESPECTO A UNHA MULLER] O 
MARIDO OU, POR EXTENSIÓN, O COMPAÑEIRO. A VER LOGO SE PODEDES 
VIR TI E MAILO TEU HOME. S DE HOME A HOME. DE IGUAL A IGUAL, CON 
FRANQUEZA. / HOME! 1. EXPRESA SORPRESA. HOME, CANTO TEMPO! 2. 
POR SUPOSTO. –E TI TAMÉN FUCHES? –HOME! E LOGO TI QUE PENSAS? 3. 
PODE ADQUIRIR MATICES DE SIGNIFICADO DIFERENTES SEGUNDO OS CON-
TEXTOS E A PARTICULAR ENTOACIÓN, TALES COMO O REPROCHE, A INSIS-
TENCIA, ETC. HOME, POR FAVOR, XA ESTÁ BEN! VEÑA, HOME; UN POUQUI-
ÑO MÁIS! PERO HOME!, COMO CONSINTES ISO? SI, HOME, SI! O QUE TI 
QUEIRAS. HOME, QUE QUERES QUE CHE DIGA? HOME, HOME!, PODÍAS TER 
UN POUCO MÁIS DE COIDADO. / HOME CLARO! POR SUPOSTO. / HOME 
DE MUNDO. HOME CON EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN MOITOS ÁMBITOS 
E EN CIRCUNSTANCIAS DIVERSAS. / HOME DE NEGOCIOS. HOME QUE SE 
DEDICA AOS GRANDES NEGOCIOS. / HOME DE PALABRA. HOME QUE 
CUMPRE, DO QUE UN PODE FIARSE. / HOME LOBO. LOBISHOME. / NON 
SER MORTE DE HOME (UNHA COUSA NEGATIVA). NON SER MOI GRAVE. 
NON CHORES, HO, QUE NON É MORTE DE HOME. / POBRE HOME! EXPRE-
SA PENA OU DÓ POR ALGUÉN. POBRE HOME!, QUE MALA SORTE TEN! / SER 
HOME A,OU DE,OU PARA. SER CAPAZ DE, SER QUEN DE. OBS. EMPRÉGASE 
SOBRE TODO EN CONSTRUCIÓNS NEGATIVAS. –A QUE NON ES HOME DE 
FACELO? –SON HOME A FACER ISO E MOITO MÁIS. / UN HOME É UN 
HOME! EXPRESIÓN CON QUE SE PONDERA, ÁS VECES IRONICAMENTE, O 
ÉXITO DUNHA ACCIÓN E A VALENTÍA, A FORZA, ETC., DE QUEN A REALIZA. 
ASÍ ME GUSTA; UN HOME É UN HOME



TEMPOS DE MULLERES | MÓDULO 1

Actividade n.º 8: A MULLER E O HOME NO NOSO DICCIONARIO

DESENVOLVEMENTO

DICIONARIO DE PEDAGOXÍA
http://www.edu.xunta.es/dicionarios/p/index.html

HOMES S.M. 
1. PRIMATE QUE SE CARACTERIZA POLA LINGUAXE, CIVILIZACIÓN E EMPRE-
GO DE UTENSILIOS. 2. ESPÉCIME DA RAZA HUMANA. 3. SUXEITO MACHO 
DA ESPECIE HUMANA. _ HOME DE PILTDOWN: HOME PRIMITIVO DO QUE 
SE ENCONTRARON RISTOS, EN 1912, CERCA DE PILTDOWN (INGLATERRA) E 
QUE TEN MOITA SIMILITUDE CO HOME MODERNO, MALIA QUE AÍNDA CON-
SERVA A MANDÍBULA INFERIOR EN FORMA DE SIMIO. HOME DE CROMA-
ÑÓN/CRÖMAGNON: HOME PRIMITIVO, CONSIDERADO COMO UN DOS 
MÁIS ANTIGOS REPRESENTANTES DO HOMO SAPIENS. HOME DE NEAN-
DERTHAL: É O HOME PRIMITIVO MÁIS COÑECIDO; OS SEUS RISTOS FORON 
DESCUBERTOS EN NEANDERTHAL (ALEMAÑA) EN 1856, E CALCÚLASE QUE 
VIVIU EN EUROPA OCCIDENTAL E CHINA CENTRAL. HOME DE PEQUÍN: TIPO 
DE HOME PRIMITIVO QUE SE CORRESPONDERÍA CUNS RISTOS ENCONTRA-
DOS EN PEQUÍN (CHINA), E QUE SE SUPÓN EMPARENTADO CO HOME DE 
NEANDERTHAL. HOME DE XAVA: VER PITHECANTROPUS ERECTUS. HOME 
MARXINAL: NA SOCIOLOXÍA, PERSOA QUE NON SE IDENTIFICA CON NIN-
GÚN DOS GRUPOS SOCIAIS QUE O RODEAN, E VIVE Á MARXE DELES.

MULLER S.F.
NON EXISTE DEFINICIÓN
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Actividade n.º 9: DECONSTRUÍNDO A PUBLICIDADE

OBXECTIVO
- Analizar o papel dos medios de comunicación como mecanismo transmisor de 

estereotipos e roles de xénero.
- Fomentar a incorporación do enfoque de xénero na análise da realidade.

DURACIÓN 60 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS
Reprodutor de vídeo ou DVD.
Monitor / televisión.
Ficha da actividade n.º 913.

DESENVOLVEMENTO

Anteriormente á realización desta actividade a formadora terá que visionar anun-
cios da televisión, co obxectivo de recoller aqueles que mellor reflictan os mode-
los de xénero (tanto feminino coma masculino) ou aqueles que tentan rachar cos 
modelos imperantes do xénero.
Posteriormente, gravará os que considere máis salientables, sen esquecer que 
deben de ser coñecidos e recoñecidos polas participantes, xa que este é un 
indicador de difusión. Hai que ter en conta que esta actividade se desenvolverá 
en pequenos grupos, polo que terá que haber o mesmo número de anuncios 
publicitarios ca grupos.
Dispostas en pequenos grupos explícaselles ás participantes que van facer unha activi-
dade na que analizaran como a publicidade é un potente transmisor da socialización 
de xénero en forma de modelos do que debe ser unha muller e un home; para isto, 
visionarase unha serie de spots publicitarios e asignaráselle a cada grupo a análise 
dun deles a través da ficha da actividade.
Posteriormente, en sesión plenaria a formadora iralle dando paso a cada un dos 
grupos, que comentarán o resultado da análise
Ao finalizar a actividade, a formadora salientará os aspectos comúns reflectidos po-
los grupos
Variación: Esta actividade tamén pode facerse con publicidade inserida en medios 
de comunicación escritos, para o que a formadora deberá recoller diferentes diarios, 
revistas, magacíns e que cada grupo elixa un anuncio que vai analizar. 

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

É importante que a formadora invite á reflexión sobre os seguintes interrogantes:
- Que foi o que máis vos chamou a atención?
- Pensades que facemos esta análise habitualmente?
- Cambia a vosa forma de ver este anuncio despois da análise?
É aconsellable aportar información sobre as ferramentas que se están a utilizar para 
denunciar a publicidade sexista e os resultados obtidos14

13 Anexos fichas actividade módulo 1

14 http://www.sgi.xunta.es  ||  http://www.mtas.es/mujer/medios/publicidad/denuncia.htm
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Desenvolvemento da sesión

1. Resumo da sesión anterior

Animar ás participantes a que fagan un breve percorrido polo traballado na sesión anterior.

2. Desenvolvemento dunha actividade breve introdutora sobre a invisualización das mulleres e a linguaxe

Actividade proposta: ENIGMA.

3. Exposición oral de contidos

Unha vez desenvolvida a actividade anterior aportarase información sobre:
− A socialización diferenciada.
− Os instrumentos de socialización: a familia e o ámbito educativo.

4. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se analice a visión androcéntrica e sexista da 
realidade.

Actividade proposta: MULLER E HOME NO NOSO DICCIONARIO.

5. Exposición oral de contidos

Unha vez desenvolvida a actividade anterior, achegarase información sobre:
− Os instrumentos de socialización: a linguaxe e os medios de comunicación.

6. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se analice o papel dos medios de comunicación na 
transmisión de estereotipos e roles de xénero

Actividade proposta: DECONSTRUÍNDO A PUBLICIDADE.

7. Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte

Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán o próximo día de obradoiro.
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Sesión: 4 O DOMÉSTICO. O INVISIBLE

Presentación

A atribución de estereotipos e roles de xénero fainos desenvolver unha serie de tarefas diferentes para mulle-
res e homes. Pero estas non se dan no abstracto, prodúcense nun tempo e espazo determinado, que segue a 
marcar as diferenzas de xénero. O espazo e o tempo empregado nos labores domésticos, nos laborais, nos 
dedicados á atención e coidado das outras persoas, no ocio... son cuantitativa e cualitativamente diferentes 
para mulleres e homes, e eses tempos e espazos condicionan a nosa vida, as nosas relacións, a nosa econo-
mía, en forma de desvantaxe para as mulleres.Obxectivo

- Coñecer a atribución diferencial de tempos e espazos en función do sexo.
- Visibilizar e analizar a importancia do doméstico no funcionamento e mantemento da estrutura social.

Duración

2 horas

Información teórica e conceptual

O doméstico. Un espazo e tempo de traballo

Como xa vimos no desenvolvemento das sesións anteriores, o sistema de relación sexo-xénero determina os 
estereotipos e roles de mulleres e homes, e estes condicionan o uso de tempos e espazos diferenciados.

En función do rol reprodutivo asignado ás mulleres, e o produtivo asignado aos homes, establécese unha 
utilización diferencial do espazo. As tarefas asociadas ao coidado dos nenos e nenas, das persoas depen-
dentes, do mantemento físico e emocional das e dos outros, vén sendo unha prescrición do papel que debe 
desenvolver na sociedade a muller; pola contra, as tarefas asociadas ao mantemento económico asócianse á 
prescrición masculina.

Esta orde, que podería parecer “natural” e xusta, resulta inxusta, abusiva e determinada socialmente e atópase 
alentada por unha sociedade patriarcal onde a subordinación e a minusvaloración do traballo exercido polas 
mulleres é a constante, e onde o traballo dos homes se pode realizar se existe todo un traballo invisible reali-
zado antes, durante e despois polas mulleres.

O primeiro tema que é conveniente clarexar é o concepto de traballo. A moitas mulleres que traballan nas 
tarefas domesticas, e/ou coidando a familia, e/ou na terra, e/ou no mar..., pero que non están a percibir 
remuneración económica ou cando a obteñen esta corresponde a economía somerxida, cando se lles pre-
gunta se traballan responden que non. Pero facer todas estas tarefas, é ou non é traballo?, sabemos que si, 
pero non corresponde ao modelo establecido de traballo, un modelo androcéntrico que identifica traballo con 
emprego.
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Un exemplo do exposto é a clasificación arredor de “suxeitos produtivos” dos organismos estatais ligados á 
economía. Estes distribúen a poboación en activa e inactiva, segundo se consideren obxecto de ser man de 
obra para a produción de bens ou servizos. Pois ben, esta clasificación que se difunde periodicamente polos 
institutos estatísticos estatais define como poboación economicamente activa o conxunto de persoas que submi-
nistran man de obra para a produción de bens e servizos económicos ou que están dispoñibles e fan xestións 
para incorporarse á produción. Por outra banda, a poboación inactiva constitúena os seguintes colectivos15: 
os estudantes, os xubilados e/ou pensionistas, os incapacitados para traballar, os rentistas e as persoas que 
realizan labores do fogar.

As mulleres que non están incorporadas ao mundo laboral non producen bens e servizos?, as tarefas realiza-
das desde o doméstico, na casa, na terra, cos animais... non son consideradas como actividade produtiva? 
Pois aínda que sabemos que si, oficialmente estamos invisibilizadas. Ocorrería o mesmo se os homes desem-
peñasen estes labores? Sabemos que estas tarefas se entenden como subsidiarias e faltas de recoñecemento 
e valía social, pero tamén sabemos que isto ocorre porque quen as desenvolve habitualmente son as mulleres, 
e o valor dunha tarefa é inherente a quen a desenvolve. Cando os homes executan tarefas propiamente “fe-
mininas”, estas acadan valor social e simbólico; proba disto é como se modifica a súa denominación, como 
xeito de dotalas de valor en función non da propia tarefa, senón de quen a executa (restaurador/cociñeira; 
secretaria/auxiliar administrativo; perruqueira/estilista; azafata/auxiliar de voo...).

Retomando que desde o contexto oficial existe unha clara discriminación no que atinxe ás mulleres, cómpre 
dicir que ata o ano 2002, no que desaparece o Servizo Militar Obrigatorio, esta poboación —exclusivamente 
masculina— era “contada á parte”16 e non estaba incluída nin na poboación activa, nin inactiva.

Pero o traballo é toda actividade destinada á produción e reprodución da vida humana, aínda que habitual-
mente, e máis despois de ler os parágrafos anteriores, este termo sexa utilizado como sinónimo de “emprego”. 
Porén, emprego é aquela parte do traballo que se intercambia por salario e as actividades domésticas, cando 
quen as realiza é unha persoa da unidade familiar, non son asalariadas.

Sabemos que os niveis de benestar e riqueza dunha sociedade veñen definidos pola carga total de traballo 
—remunerado e non remunerado— das mulleres e homes desa sociedade. O traballo doméstico concrétase 
nun conxunto de tarefas que teñen por finalidade prover de benestar os membros da familia e, por extensión, 
toda a sociedade. Neste benestar inclúese desde garantir a alimentación, hixiene e saúde, ata o equilibrio 
emocional, coidando da socialización das persoas desde o seu nacemento e da harmonía das relacións e 
afectos. Pero tamén nas sociedades rurais o doméstico engloba o traballo da terra, da horta, o coidado dos 
animais... e todas estas tarefas están invisibilizadas, aínda cando repercuten no mantemento do sistema eco-
nómico e social.

Desde hai unha década, lévanse desenvolvendo diversos estudos encamiñados a visibilizar o traballo das 
mulleres en relación co sistema económico do país. O Instituto Galego de Estatística elaborou un estudo co 
que visualiza o peso das tarefas domésticas na economía galega. Para a súa realización, calculouse o valor 

15 Transcrición literal. É salientable a utilización do masculino en todos os colectivos excepto no momento de referirse “ás labores do fogar”. Anos 
atrás este colectivo viña definido como “amas de casa”

16 Transcrición literal
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económico dos labores domésticos que aparecen no mercado como obxecto de contratación (facer a comida, 
limpar a casa, fregar, facer a compra...), marcando un salario de 5 €/hora. A través deste cálculo, compro-
bouse que estes labores lle achegan á economía galega 15.150 millóns de euros ao ano, que constitúen o 
37% do produto interior bruto de Galicia, e que o seu peso na economía galega equivale á suma do sector 
da construción, da industria e do agrario.

Estes datos confirman que o traballo doméstico é indispensable para que a sociedade subsista e manteña o 
seu nivel de vida, e segue a ser realizado maioritariamente polas mulleres.

Pero para moitas mulleres este non é o único traballo que desenvolven, xa que desde hai varias décadas cada 
vez máis mulleres desenvolven traballos remunerados: teñen un emprego.

A realidade amósanos que este é un ámbito de profunda desigualdade: é máis difícil para unha muller que 
para un home conseguir un traballo; as condicións de contratación son peores; a remuneración é inferior; as 
posibilidades de ascenso son menores... 

Pensabamos que o acceso ao mundo laboral (mundo masculino) levaba anexo a saída do mundo doméstico, 
pero a realidade supón en moitos casos a dobre17 ou tripla18 xornada laboral para as mulleres, ampliando o 
marco da súa actividade, pero mantendo intactas as súas responsabilidades e dedicación ao fogar, co conse-
guinte conflito de papeis, problemas de culpabilidade, sobrecarga, problemas coa parella, dedicación...

É necesaria unha racionalización e reorganización do doméstico, tanto para que se corresponsabilicen as 
persoas que integran a unidade familiar, como para poder conciliar a vida persoal, familiar e profesional de 
mulleres e homes.

En función dos papeis que desenvolvemos, utilizamos tempos específicos e espazos específicos. A continua-
ción, expoñemos unha análise que reflicte a relación entre estereotipos-roles-tempos-espazos determinados 
polo xénero.

17 Traballo doméstico máis laboral
18 Traballo doméstico máis laboral máis coidado persoas dependentes (crianzas, maiores, persoas dependentes...)
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FEMININO MASCULINO

ESTEREOTIPOS

Debilidade
Dependencia
Sensibilidade

Emocións
Intuición

Forza
Independencia
Obxectividade

Decisión
Razón

ROLES/DIVISIÓN 
SEXUAL DO TRABALLO

Asociados á reprodución Asociados á produción

TEMPOS

- Tempo circular. Non ten principio nin 
final coñecido

- Carece de horario, pero é sistemático
- Non ten valor social
- Non ten valor de uso, non está inte-

grado nas estatísticas oficiais

- Tempo con principio e fin coñecido
- Ten horario
- Ten valor social
- Ten valor de uso, valor económico.
- Produce bens e servizos

ESPAZOS

- Doméstico
- Invisible
- Pechado
- Espazo de illamento
-Escasa existencia de relacións sociais

- Público
- Visible
- Aberto
- Espazo de relación
- Espazo de poder social

A realidade é que este esquema é unha representación mental, na que dalgún xeito estamos reflectidas e reflec-
tidos. Pero as mulleres traballamos na terra, coidamos dos animais, limpamos habitualmente... e iso necesita 
forza física; botamos para diante coas nosas familias sen mostrar signos de debilidade; traballamos na casa, 
no campo, cos animais... Pero a xornada nunca remata, non temos tempo para o noso ocio, se traballamos 
na casa e fóra da casa cun horario marcado sentimos que non estamos a coidar ben da nosa xente..., e todo 
isto ten profundas repercusións na nosa saúde, na nosa vida, e na nosa vellez, porque todo isto que facemos 
sabemos que non ten remuneración e, cada vez máis, a pobreza ten cara de muller e de muller maior.Proposta 
de actividades
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Proposta de actividades

Actividade n.º10: COMO SE ORGANIZA O DOMÉSTICO?

OBXECTIVO
- Visibilizar e analizar o traballo relacionado co doméstico.
- Reorganizar As tarefas domésticas entre as persoas que conviven no fogar.
- Reflexionar sobre a xornada de mulleres e homes.

DURACIÓN 60 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS
Encerado e/ou papelógrafo.
Ficha da actividade n.º1019.

DESENVOLVEMENTO

Entrégaselle a cada unha das participantes a ficha da actividade e pídeselles que 
individualmente apunten quen realiza habitualmente as tarefas domésticas durante 
a semana, durante a fin de semana, canto tempo consumen estas tarefas e onde se 
fan. As tarefas son as seguintes:

- PENSAR O QUE SE VAI COMER
- FACER A COMPRA
- COCIÑAR
- POÑER A MESA
- RECOLLER A MESA
- LAVAR A LOUZA
- ARROMBAR A COCIÑA
- BOTAR O LIXO
- LAVAR A ROUPA
- TENDER
- COSER
- PASAR A VASOIRA
- FREGAR O CHAN
- LIMPAR O PO
- PASAR O FERRO
- LIMPAR OS CRISTAIS
- LIMPAR O BAÑO
- FACER AS CAMAS
- REVISAR OS DEBERES DAS FILLAS E/OU FILLOS
- AS RELACIÓNS COA ESCOLA
- ATENDER AS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
- XESTIÓNS COS BANCOS
- RESOLVER OS CONFLITOS ENTRE AS PERSOAS QUE CONVIVEN NA CASA

19 Anexos fichas actividade módulo 1.
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Actividade n.º10: COMO SE ORGANIZA O DOMÉSTICO?

DESENVOLVEMENTO

- FACER PEQUENAS REPARACIÓNS
- ATENDER AS PERSOAS DA FAMILIA CANDO ESTÁN DOENTES
- ATENDER A HORTA
- ATENDER OS ANIMAIS

Unha vez rematada a actividade individual, a formadora en sesión plenaria irá 
preguntando quen realiza cada unha das tarefas e irá apuntando o resultado co-
lectivo no encerado ou no papelógrafo. Deste xeito irase conformando o retrato 
grupal da actividade doméstica.

Posteriormente iniciará unha reflexión grupal sobre a actividade. A continuación, 
indicamos temas sobre os que reflexionar:
- Atoparon diferenzas entre quen realiza as tarefas durante a semana e a fin de 

semana?
- Canto tempo total do día se consome en realizar estes labores?
- En xeral, as persoas que fan estes labores, son maioritariamente mulleres ou 

homes?
- Como se podería organizar o traballo dun xeito máis equitativo para todas as 

persoas que conviven no fogar?
- Que obstáculos pensamos que poderían existir para chegar a un acordo sobre 

a reorganización das tarefas domésticas?

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

Instrucións, se fose preciso, para cubrir a ficha:
- Se son dúas persoas as que realizan as actividades haberá que sinalalo.
- Se a actividade está contratada, sinalalo e dicir se a persoa contratada é unha 

muller ou un home.
- Se existen tarefas domésticas ou en relación co coidado das demais persoas 

que non estean reflectidas na relación da ficha da actividade, que cadaquén 
complete a súa listaxe de tarefas.

Aspectos a salientar:
- O doméstico é onde se realizan as tarefas necesarias para a vida de todas as 

persoas que compoñen o fogar.
- As tarefas domésticas son repetitivas.
- Os coidados ás persoas carecen de horarios e precisan de atención 24 horas 

ao día, os 365 días do ano.
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Desenvolvemento da sesión

1. Resumo da sesión anterior

Animar ás participantes a que fagan un breve percorrido polo traballado na sesión anterior.

2. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se analice a organización do traballo doméstico

Actividade proposta: COMO SE ORGANIZA O DOMÉSTICO?

3. Exposición oral de contidos

Unha vez desenvolvida a actividade anterior aportarase información sobre:
- O doméstico. Un espazo e tempo de traballo

4. Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte

Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán o próximo día de obradoiro.

5. Unha vez desenvolvida a actividade anterior, achegarase información sobre:
- O doméstico. Un espazo e tempo de traballo.

6. Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte

Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán o próximo día de obradoiro.
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Sesión: 5 AMORES QUE MATAN

Presentación

A violencia de xénero é un atranco para o desenvolvemento democrático de calquera tipo de sociedade mo-
derna. A existencia dunha violencia sistemática e organizada que responde á necesidade de subordinación e 
control das mulleres respecto dos homes é un fenómeno cotián para moitas mulleres. A través deste tipo de vio-
lencia ás mulleres de xeito individual e colectivo, percibimos os límites do que podemos e non podemos facer 
nas relacións de parella, nas nosas saídas nocturnas, na nosa vestimenta, no terreo laboral..., interiorizando o 
que nos é permitido e o que nos está prohibido a través dun código máis ou menos explícito.

No Estado español, durante o ano 2006 morreron 68 mulleres a mans do seu home (1 muller cada 5 días), 
e aquí non contabilizamos as que morren meses despois, as que sobrevivindo quedan incapacitadas e, por 
suposto, toda a destrución psicolóxica das que sobreviviron ao intento de asasinato da persoa que se supoñía 
que as quería e que as coidaría toda a vida. No 2002, a Organización Mundial da Saúde redactou un In-
forme mundial sobre a violencia e a saúde e nel reflicte que: “... case a metade das mulleres que morren por 
homicidio son asasinadas polos seus maridos ou parellas actuais ou anteriores, porcentaxe que se eleva ao 
70% nalgúns países...”.

Obxectivo

- Conceptualizar os malos tratos á muller como unha manifestación da desigualdade entre xéneros.
- Coñecer e recoñecer os malos tratos nas súas diferentes manifestacións, o seu proceso e as consecuencias 

derivadas do maltrato.

Duración

2 horas.

Información teórica e conceptual

Que e por que a violencia de xénero?

A violencia de xénero é a violencia que sofre un xénero sobre outro como expresión da relación de desigual-
dade entre mulleres e homes, é unha violencia baseada na afirmación da superioridade dos homes sobre as 
mulleres. É universal, porque sabemos que se produce en todas as culturas, e é transversal, porque ocorre en 
todas as clases sociais.

A violencia de xénero é consecuencia directa do sistema de relación sexo-xénero vixente.

A Organización de Nacións Unidas na IV Conferencia Mundial de 1995, recoñece que “a violencia contra 
as mulleres –violencia de xénero– é un obstáculo para acadar os obxectivos de igualdade, desenvolvemento 
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e paz e viola e menoscaba o disfrute dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais”. Ademais defínea 
como “unha manifestación das relacións de poder historicamente desiguais entre mulleres e homes”.

A violencia de xénero ten carácter estrutural, isto quere dicir que existe toda unha serie de estruturas sociais que 
a lexitiman e que xustifican as agresións á muller, os escenarios varían (público, laboral, doméstico...), pero 
a violencia de xénero ten sempre a mesma raíz: o control da muller. Só desde esta perspectiva pode seguir a 
existir toda a serie de manifestacións deste tipo de violencia específica: non poder camiñar por determinados 
sitios a determinadas horas por medo a unha agresión sexual; o feito de ser acosada sexualmente no posto de 
traballo; a prostitución forzada de mulleres e nenas como única saída a situacións de pobreza endémica; as 
violacións sistemáticas de mulleres e nenas como arma de guerra; a mutilación xenital de mulleres e nenas; a 
lapidación de mulleres como castigo ante a sospeita dunha infidelidade...O maltrato ás mulleres

É a violencia exercida por acción (conduta que ocasiona directamente lesións físicas e/ou psíquicas) ou omi-
sión (neglixencias, descoidos e esquecementos realizados co obxectivo de causar dano) dun home sobre unha 
muller que ten ou tivo unha relación de parella e/ou familiar con el. É un tipo específico de violencia de xénero 
circunscrita ao terreo afectivo das relacións.

O obxectivo do maltratador é lograr o control da muller, deixar de manifesto quen manda, e faino a través dun 
patrón de comportamento que engloba diversos tipos de condutas que combina, dependendo da súa persona-
lidade e da estratexia que percibe como máis exitosa, coa única finalidade de controlar a vítima. Desde este 
punto de vista, e atendendo a súa forma, podemos determinar a seguinte tipoloxía de maltrato:

- Malos tratos psicolóxicos:

Consisten en actos ou condutas que producen descualificación ou sufrimento á muller. Comprenden ameazas, 
humillacións, esixencia de obediencia, tratar de convencer á vítima de que ela é a culpable de calquera 
problema. Inclúe tamén condutas verbais coercitivas como insultos. Outras formas de maltrato psicolóxico son 
tamén o illamento, o control das saídas de casa, a desvalorización ou ridiculización das súas opinións, humi-
llacións en público, así como limitar o diñeiro que sostén a familia ou a parella.

- Malos tratos sexuais:

Consisten en calquera contacto sexual influído por a violencia ou forzado; é dicir, relación sexual obrigada, 
realizada desde unha posición de poder ou autoridade sobre as mulleres. Cando nese contacto se produce 
penetración forzada considérase violación.

- Malos tratos físicos:

Consisten en actos que provocan ou poden provocar dano no corpo da muller. En ocasións, a conduta de 
maltrato tende a colocar a muller en situacións de perigo e a non socorrela, polo que moitos accidentes teñen 
a súa orixe nunha clara conduta agresiva por omisión.
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Esta tipoloxía adoita combinarse, polo que é moi difícil atopar un único tipo de maltrato nunha relación onde 
exista violencia. Calquera destes maltratos teñen sempre consecuencias psicolóxicas para a vítima.

Vense facilmente as agresións físicas ocasionadas á muller, pero nunca se producen nun baleiro. Calquera re-
lación de maltrato está sempre determinada por agresións de tipo psicolóxico que, en ocasións, son difíciles de 
detectar para a muller vítima e para o seu contorno, debido á existencia de niveis elevados de normalización 
e permisividade social ante estes tipos de conduta.

Constitúe maltrato psicolóxico:

- O abuso económico: facer preguntas constantes sobre o uso do diñeiro; control exhaustivo sobre os gastos; 
non permitir o acceso ao diñeiro familiar; impedir que a muller acade ou conserve un posto de traballo.

- O illamento: acosar controlando que fai a muller, a quen mira, con quen fala, que le, onde vai...; limitar as 
relacións coas súas amizades, familia, traballo...; utilizar os celos para xustificar estas accións.

- A intimidación: infundir medo a través das miradas, accións, xestos; romper coas cousas; destruír obxectos 
valiosos para a muller; causar dano en animais como advertencia; mostrar armas.

- Negación, minimización e culpabilización: afirmar que non existe ningún tipo de abuso do maltratador cara 
a vítima; recoñecer que ocorre, pero que son pequenas cousas que pasan en todas as relacións de parella; 
responsabilizar á muller do ocorrido, dicir que ela é a culpable.

- Uso de amezas: ameazar con pegar; ameazar con suicidarse; ameazar con abandonar á muller; ameazar 
con botar á muller de casa.

- Uso das nenas e/ou nenos: ameazar con quitar a custodia; con maltratalos; usalos como transmisores de 
mensaxes; usar ás visitas ás e aos menores para acosala; tratar de secuestralos.

O maltrato só pode ser entendido como un proceso, un conxunto de accións e etapas en forma de ciclo, do que 
normalmente extraemos un episodio, por ser ao que a muller vítima se refire e do que temos constancia. Porén, 
as estatísticas amósannos que a muller vítima, no momento de interpoñer a primeira denuncia, xa fala dunha 
media de 10 anos de relación co agresor na que o maltrato era a constante, nos que en ocasións non hai un 
comezo nítido, anos nos que as tácticas de control do agresor poden diferir duns a outros e o progreso cara 
ao maltrato pode ser moi lento, polo que os sinais de identificación se esfuman ata facer o seu recoñecemento 
moi difícil. Sabemos que no inicio da relación os controis impostos á vítima serán menos severos e estarán 
camuflados polas “boas intencións” do maltratador, o que dificulta identificalos con claridade.

WALKER, en 1979, define o maltrato á muller como “un intento por recobrar o poder perdido” e elabora unha 
teoría na que explica como opera o control do agresor sobre a vítima e os déficits psicolóxicos que ese con-
trol xera sobre ela, coartando o proceso de ruptura. Diferenza tres fases que se repiten sucesivamente nunha 
estrutura circular:

- FASE DE ACUMULACIÓN DE TENSIÓN: 

Nesta fase xurden pequenos conflitos na relación de parella, que crean un clima de hostilidade e tensión per-
manente e atentan contra a autoestima da muller. Nesta fase, podemos sinalar maltratos psicolóxicos do tipo 
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de: menosprezos constantes; actitude de prepotencia; distanciamento emocional e sarcasmos; longos silencios; 
ataques verbais...

A vítima tenta clamar a situación asumindo un rol submiso como xeito de evitar posibles conflitos. Deste xeito 
cre controlar a causa do problema, pero o resultado é unha reafirmación da conduta do agresor que se volve 
máis irascible e esixente.

- FASE DE EXPLOSIÓN VIOLENTA: 

Os abusos anteriores materialízanse en castigos psicolóxicos, físicos e/ou sexuais moi graves. No episodio, 
o maltratador pode golpear portas, paredes, na procura de crear un clima de violencia incontrolable, berra, 
insulta, racha con todo, ameaza, agrede....

A vítima sente medo, rabia, horror..., decátase de que a situación lle desborda, que non pode facer nada por 
controlar o que está a pasar.

Esta fase, en xeral, é mais curta que a anterior, pero é absolutamente impredicible.

- FASE DE LÚA DE MEL OU DE RECONCILIACIÓN: 

Esta fase está caracterizada pola manipulación afectiva. O agresor amósase arrepentido, promete cambiar, 
compórtase de xeito amable, detallista, cariñoso... Ata é quen de escusarse, pero é común non responsabi-
lizarse do seus actos; deste xeito, poderemos escoitar frases como: “...é a tensión do traballo..., ... viña un 
pouco bébedo..., ... se ti non me buscases non me atoparías..., se non se metese a túa familia non pasaría 
nada...”.

A muller vítima non percibe o perigo da fase de explosión e sente o reforzamento positivo de sentirse querida 
e valorada; se a isto unimos o illamento social no que o agresor a mantén que a fai vincularse única e case ex-
clusivamente con el, e os perdóns que escoita, sumados ás posibles promesas de que non vai volver ocorrer e 
que vai cambiar coa súa axuda, o resultado é a crenza da vítima de que esta é a ultima vez que vai pasar.

A realidade demostra que nunca é así, que se produce unha escalada da violencia, que despois dun tempo 
máis ou menos variable as cousas volven ser iguais, que co tempo a fase de acumulación de tensión é cada 
vez máis pequena, que a fase de lúa de mel tende a desaparecer, que as agresións son mais severas, que a 
muller cada vez depende máis del, sente máis medo, vai perdendo a capacidade de rachar coa situación, vai 
perdendo a súa dignidade.

Esta estrutura non ten por que repetirse do mesmo xeito en todos os casos, é mais habitual nos agresores que 
utilizan unha violencia caracterizada por episodios de ira e rabia, nos agresores que basean o maltrato no 
absoluto control e manipulación da vítima, o ciclo de violencia cínguese menos a esta representación e man-
tense máis constante e máis ambigua.
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Consecuencias dos malos tratos

O maltrato é un delito, o maltratador un delincuente e a agredida unha vítima do maltratador e do maltrato.

Ás veces, pode resultar difícil entender como unha muller que, sendo agredida polo seu home, continúa con 
esa relación, pode pensarse que “non ha de ser moi grave”, que “se queda ela saberá”, que “a min daríame 
a primeira, pero xa non esperaría á seguinte...”. A realidade é que o maltrato é un proceso no que ás veces é 
difícil recoñecer o inicio, que o maltratador é o home co que decidimos construír un futuro, que estamos socia-
lizadas en frases como: “hai que ter paciencia”, “xa se sabe como son os homes”, “ningunha relación é fácil”, 
e que sentimos que rachar é fracasar. Cando hai maltrato non hai relación de parella, só hai unha relación de 
abuso, pero non podemos esquecer que a relación de abuso causa efectos destrutivos na muller a nivel físico, 
psicolóxico, social e laboral. Os trastornos e síndromes que se relatan a continuación son a consecuencia máis 
directa do maltrato na muller.

Do estudo das consecuencias que o maltrato ten na saúde das vítimas despréndense as seguintes conclusións:

- Canto máis severo é o maltrato, maior é o impacto na saúde física e mental das vítimas.
- As consecuencias persisten aínda cando o maltrato desaparece.
- As repercusións son acumulativas.

En 1989 WALKER define a síndrome da muller maltratada (SIMAM) como o “conxunto de lesións físicas e 
psíquicas resultantes das agresións repetidas levadas a cabo polo agresor”.

- Lesións físicas: abranguen desde simples contusións e erosións, ata feridas por diversos tipos de armas. 
Do mesmo xeito, as rexións anatómicas que poden verse afectadas cobren todas as posibilidades, así como 
distintas estruturas orgánicas (pel, mucosa, osos, vísceras...). O cadro máis frecuente de lesións é o que abarca 
lesións a nivel de cabeza, cara, pescozo, peito e abdome, combinado con lesións antigas e recentes, así como 
referencias vagas de molestias e dores cuxa natureza non se corresponde co referido pola muller no motivo da 
consulta.

É moi frecuente a expresión da muller que manifesta: “o meu home aprendeu a agredir: mállame, pero non me 
sinala”.

- Lesións psíquicas agudas: a primeira reacción da muller consiste nunha autoprotección e en tratar de 
sobrevivir ao suceso e aparecen reaccións de shock, negación, confusión, abatemento, atordamento e temor. 
As vítimas de maltrato viven sabendo que en calquera momento se pode producir unha nova agresión, o que 
fai que desenvolvan unha extrema ansiedade que pode chegar a unha verdadeira situación de pánico; de fei-
to, a maioría das mulleres presentan síntomas asociados coa baixa autoestima, sensación de non ter ningunha 
valía, culpabilidade, vergoña e temor á perda de control. O diagnóstico clínico é o de depresión.

BROWNE comprobou como as mulleres maltratadas desenvolven habilidades de supervivencia máis que de fuxi-
da ou escape e céntranse en estratexias encamiñadas a mediar ou facer desaparecer a situación de violencia.
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Existen dous condicionamentos deste Síndrome:

• A repetición dos feitos: que produce un maior dano psíquico, polos efectos acumulados e por a ansiedade 
mantida durante o período de latencia, ata o seguinte ataque.

• A situación do agresor respecto da vítima: a nivel de que este é alguén a quen ela quere ou se supón que 
debería de querer, e de quen, en certo modo, depende. As mulleres vítimas de maltrato manteñen unha rela-
ción legal, económica, emocional e social co seu agresor.

Todo isto repercute na percepción e análise que fai a muller para atopar alternativas, vendo as súas posibi-
lidades limitadas e resultando moi difícil a adopción dunha decisión. A consecuencia deste proceso é unha 
reinterpretación da súa vida e das súas relacións interpersoais baixo o patrón dos continuos ataques e do au-
mento dos niveis de violencia, o que fai que a resposta psicolóxica ao trauma e a realidade de perigo existente 
condicionen as lesións a longo prazo.- Lesións psicolóxicas a longo prazo:

Temor, ansiedade, fatiga, alteracións alimenticias e do sono, reaccións intensas de medo e queixas físicas, en 
forma de molestias e dores inespecíficas. En definitiva, baixa autoestima, depresión, reaccións de estrés e sen-
sación de desamparo e impotencia; a isto hai que lle unir as manifestacións das vítimas referindo e insistindo 
na incapacidade para controlar o comportamento violento dos seus agresores.

Como intento de evitar un abatemento psíquico, poden adoptar expectativas irreais en relación a acadar unha 
axeitada recuperación, persuadíndose elas mesmas de que poden reconstruír a súa relación. A percepción de 
vulnerabilidade, de estar perdida, ou de traizón poden aparecer de xeito moi marcado.

Comparando as reaccións das vítimas de maltrato coas dos prisioneiros de guerra, atopamos áreas comúns:

• O abuso psicolóxico que se produce dentro dun contexto de ameazas de violencia física conduce ao temor 
e debilitación da vítima.

• O illamento da vítima respecto de anteriores fontes de apoio (amigos, familia...) supón unha dependencia 
do agresor e a aceptación ou validación das accións do agresor e dos seus puntos de vista.

• Existe un reforzo positivo de xeito intermitente (fase de lúa de mel) ocasionado polo temor e a perda persoal 
que reforza a dependencia emocional da vítima en relación co seu agresor.

Nalgunhas ocasións, a muller maltratada xustifica a agresión do seu compañeiro porque o considera enfermo 
ou por motivos externos. Ela asúmese como culpable, responsable e merecedora da agresión por non cubrir 
na súa totalidade as expectativas do marido.

A repetición do ciclo de violencia instaura unha síndrome que promove un estado de parálise progresiva, cons-
tituíndo a síndrome da indefensión aprendida, na que a muller aprende e aprehende que, faga o que faga, 
sempre será maltratada; que non pode controlar nin deter a conduta do seu home e que calquera acción que 
ela emprenda pode provocar un mal peor. Por outra banda, as mulleres maltratadas teñen un gran temor a mo-
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dificar a súa situación, que se basea na culpa por destruír a familia e na anomia persoal. A forte dependencia 
afectiva do seu compañeiro, sumada ao illamento, funciona como un obstáculo. 

A dependencia que se sofre non só é económica, senón tamén emocional. E esta é a máis difícil de verbalizar 
e de rachar, a muller permanece unida ao seu agresor por unha especie de gomas elásticas xigantes. Cando 
intenta rematar coa relación e afastarse del, a goma vaise estirando ata chegar, incluso, a un punto próximo á 
rotura, pero resulta moi difícil de superar e canto máis se afasta maior é a tensión que a fai volver. Para unha 
persoa debilitada fisicamente, anulada psicoloxicamente e temerosa de dar pasos, será moi difícil lograr esca-
par destes lazos, necesita a axuda dos mecanismos sociais que actúen como tesoiras que permitan liberala.

Unha das consecuencias do maltrato á muller é a presenza nestas do trastorno de estrés postraumático (TEP) 
que é común a aquelas persoas que sufriron unha lesión psíquica importante (vítimas de actos terroristas). A 
sintomatoloxía que presentan é a reexperimentación dos recordos das agresións, pesadelos recorrentes, a 
evitación de todo o asociado aos episodios violentos, un ofuscamento na súa capacidade de resposta e un au-
mento do estado de activación que se manifesta en irritabilidade, sobresalto, estados constantes de alerta...

Pero as consecuencias non só son para a muller vítima, as fillas e fillos non son só testemuñas da violencia, 
senón que son sempre vítimas. Na meirande parte dos casos, as e os menores ou presencian os episodios 
violentos, e/ou son obxecto deles, e/ou escóitanos, e/ou ven posteriormente as consecuencias, e/ou respiran 
o clima de tensión constante. Como consecuencia disto, poden presentar pesadelos, medos irracionais, perdas 
de ouriños, trastornos alimentarios...

Pero tamén os malos tratos teñen consecuencias para toda a sociedade a nivel de bens e servizos investidos 
no tratamento e prevención da violencia (coidados médicos, sistema policial e xudicial, sistema de servizos 
e axudas sociais...); a nivel de sufrimento para as vítimas (maior incidencia de enfermidades nas vítimas, de 
maior mortalidade e incremento do número de suicidios, incremento de trastornos depresivos); impacto na 
macroeconomía (menor participación no mercado de traballo, menor produtividade, maior absentismo labo-
ral, redución de investimentos...); efectos sociais de multiplicación do dano (a transmisión interxeracional da 
violencia, o desgaste de capital social e a menor participación no proceso democrático).
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Proposta de actividades

Actividade n.º11: TEST DO COÑECEMENTO DO MALTRATO

OBXECTIVO
- Visibilizar e analizar os mitos e falsas crenzas sobre a violencia exercida contra 

as mulleres.

DURACIÓN
1ª fase: 30 minutos, aproximadamente.
2ª fase: 10 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS Ficha da actividade n.º1120.

1ª fase

Entrégaselles a cada unha das participantes a ficha da actividade na que indivi-
dualmente terán que determinar, segundo o seu criterio, se as seguintes afirma-
cións son certas ou falsas.

Posteriormente, indícaselles que se reúnan en pequenos grupos poñendo en co-
mún as súas respostas e argumentando o porqué de determinar como certa ou 
falsa cada unha das afirmacións.

En sesión plenaria, a formadora preguntará se consideran certas ou falsas cada 
unha das afirmacións e os argumentos que esgrimen. A monitora non intervirá, 
unicamente escoitará e daralle as quendas de palabra a cada grupo.

2ª fase

Unha vez rematada a primeira fase, a formadora expoñerá os contidos da sesión 
e volverá preguntar, esta vez en sesión plenaria, como responderían á vista da 
información exposta a cada unha das afirmacións e por que. Nesta fase é intere-
sante que a monitora interveña argumentando a falsidade destas afirmacións e a 
que intereses obedece a existencia destes mitos

20 Anexos. Fichas actividade módulo 1
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Actividade n.º11: TEST DO COÑECEMENTO DO MALTRATO

DESENVOLVEMENTO

afirmacións:

1. Todo se fai para as mulleres, pero tamén hai homes maltratados.
2. As mulleres que aguantan esta situación e porque lles vai a marcha.
3. Algo faría ela.
4. Estas cousas só ocorren en familias con problemas.
5. A violencia só existe en familias con poucos medios económicos.
6. Os malos tratos son incidentes derivados dunha perda de control momentáneo.
7. A violencia dentro da casa é un asunto da familia e non debe saír nin difun-

dirse fóra.
8. A primeira daríanma, pero a segunda non.
9. Se tanto horror é, por que se quedan?
10. Eles son enfermos.
11. A culpa téñena os celos.

suxestións argumentais:

1. Só un 4% de homes sofre violencia por parte dunha muller. A violencia mascu-
lina é normalmente de tipo física e severa e ten como finalidade o control e do-
minio da muller, mentres que no caso da violencia feminina adoita ser defensiva 
e emprégase para escapar do agresor. Aínda que moitos agresores pretenden 
establecer un paralelismo, estes casos son casos illados que non representan un 
tipo de violencia específico pola súa magnitude e gravidade.

2. As mulleres non son masoquistas, non gozan da dor, nin do sufrimento, a vio-
lencia ten graves secuelas na saúde física e psíquica. O maltrato é un proceso 
e saír del tamén. Cada muller ten o seu tempo, necesita convencerse de que o 
agresor non vai cambiar para non sentirse culpable ao rachar coa relación.

3. Pode existir xustificación para o maltrato? Para un proceso continuado e plani-
ficado de menosprezo, de golpes, insultos, humillacións...? A violencia sempre 
é inxustificada, porque unha persoa ten dereito a enfadarse, pero nunca a 
recorrer á violencia.

4. En todas as familias e unións hai problemas (económicos, de saúde, derivados 
da convivencia...), a diferenza é como se enfrontan a eles. Uns fano a través da 
violencia e non os resolven nunca, agrávannos, outras en cambio fano a través 
do diálogo e do respecto mutuo.
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Actividade n.º11: TEST DO COÑECEMENTO DO MALTRATO

DESENVOLVEMENTO

5. A violencia dáse en todos os grupos sociais e étnicos. Existe a tendencia a 
pensar que as mulleres con máis recursos económicos non sofren violencia; isto 
é falso, en ocasións soportan máis violencia psicolóxica, e o feito de contar con 
máis recursos económicos fai que teñan máis presións de tipo social para non 
comunicar a súa situación, por exemplo salvar a carreira profesional do seu es-
poso, vergoña ante o seu círculo social, aparentar que a súa vida é un éxito..., 
e fai que teñan máis recursos para manter oculto o problema.

6. O agresor utiliza a violencia para controlar a vítima. A agresión física pode 
non ser continua, pero permanece como un factor oculto de constante amedren-
tamento. Os maltratadores son selectivos no exercicio da violencia, o que demos-
tra que son quen de controlarse ante calquera outra situación con estraños.

7. A crenza da familia como ámbito privado fixo que se vise desculpada e 
ignorada. Ante os delitos que se realizan na familia, as persoas calan e non 
interveñen por un falso respecto. Ningún acto que dane as mulleres física ou 
psicoloxicamente pode ser considerado privado da familia.

8. Pódese saber de antemán como se reaccionará ante unha situación traumáti-
ca? Existe alguén que non cedese nalgunha ocasión ou que non fose manipula-
da por un ser querido?
Esta afirmación emprégase, en ocasións, para distanciarse emocionalmente 
dunha persoa e eludir os eventuais sentimentos de impotencia e indefensión 
que poderían experimentarse ao identificarse con ela.

9. Por que se culpa a vítima en vez do agresor?, pensariamos o mesmo se o 
delito fose un roubo, ou un atentado terrorista? Existe unha trama de emocións 
e obstáculos sociais cos que a vítima se ten que enfrontar: medo, inseguridade 
nas súas propias capacidades e potencialidades, dificultades de acceso ao 
mercado de traballo, presións familiares...

10. Existen estudos que demostran que a porcentaxe de homes con enfermida-
des mentais é igual á existente no xeral da poboación. De todos os xeitos, a 
violencia que exercen os homes contra as mulleres é selectiva e premeditada; 
senón, como entender que só agriden a súa muller, nun contexto no que non hai 
testemuñas, ameazando como xeito de prever a súa conduta futura?

11. Cando se fala de celos ocúltanse as ameazas, as coaccións, os abusos. O 
agresor sérvese dos celos para lexitimar o seu dereito a posuír a muller. 
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Actividade n.º11: TEST DO COÑECEMENTO DO MALTRATO

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

As normas culturais e as expectativas sobre as condutas das mulleres e dos homes 
conducen a mitos que perpetúan a violencia e negan a existencia das vítimas.
Os mitos serven para xustificar, baixo argumentos irreflexivos e superficiais, o 
porqué dos maltratos. É fundamental para delimitalos como feitos illados e limita-
dos a determinados perfís de familias, mulleres, homes, e circunstancias..., para 
non intentar recoñecer un tema que supón o quebranto das columnas da nosa 
sociedade patriarcal.

Actividade n.º1221: UNHA HISTORIA REAL

OBXECTIVO
- Analizar os diferentes enfoques e visións dun mesmo problema: o maltrato á 
muller.

DURACIÓN 30 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS Ficha de traballo Ficha da actividade n.º1222.

Dispostas en pequenos grupos, explícaselles ás participantes que a historia que 
se vai presentar é real. Sucedeu no mes de febreiro do 2007, e é a historia do 
asasinato falido dunha muller a mans do seu agresor. A través de catro noticias 
que se recollen nos medios de comunicación, vanse analizar a visión do contor-
no, das amizades e da familia, da solidariedade e a historia da muller. 

Distribúense as participantes en catro grupos (o mesmo número de grupos que 
de artigos periodísticos) e cada un deles responderá á ficha da actividade en 
función da noticia asignada:

1. O grupo A analizará o primeiro artigo que se publicou no que se fai referencia 
ao entorno: “Un matrimonio normal”.

2. O grupo B analizará o segundo artigo publicado no que se amosa a solida-
riedade doutra muller e relátase o intento de asasinato: “Vin como lle cravaba 
varias veces o coitelo no abdome”.

3. O grupo C analizará o terceiro artigo publicado no que se afonda por segun-
da vez no contorno: “Se non estás comigo non estás con ninguén”

4. O grupo D analizará o último artigo publicado no que a vítima relata o mal-
trato: “Non sei como estou viva”.

21 Actividade elaborada por Avalia Gupo de Coordinación
22 Anexos fichas actividade módulo 1
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Actividade n.º12: UNHA HISTORIA REAL

DESENVOLVEMENTO

Posteriormente, en sesión plenaria cada grupo lerá e analizará a súa noticia e 
abrirase un debate no que participará todo o grupo.

Ao finalizar a actividade, a formadora incidirá sobre os seguintes aspectos: 

- Por que papel optou cada personaxe?
- Que sentía a vítima?
- Que fixo a vítima?
-Que se podería cambiar?

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

A formadora poderá resaltar os seguintes aspectos:

- Os malos tratos non son feitos privados, atinxen a toda a sociedade e todas e 
todos tomamos parte por omisión ou por acción. A imaxe pública do maltrata-
dor non ten por que corresponderse co dunha persoa violenta e conflitiva, é un 
home normal e bo de portas para fóra, é un torturador de portas para dentro.

- O maltrato continuará a existir mentres continuemos permitindo que exista, men-
tres non rexeitemos publicamente ao agresor.

- Pódese romper co maltrato, pódese saír. Existen recursos e servizos de atención 
e apoio no ámbito social, xurídico, psicolóxico e asistencial gratuítos para as 
vítimas de maltrato, ademais de axudas económicas específicas. Teléfono da 
muller 900 400 273.
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Desenvolvemento da sesión

1. Resumo da sesión anterior

Animar as participantes a que fagan un breve percorrido polo traballado na sesión anterior.

2. Desenvolvemento dunha actividade individual de detección de mitos e pensamentos irreflexivos en relación 
coa violencia exercida contra as mulleres

Actividade proposta: MITOS (1ª fase).

3. Exposición oral de contidos

Unha vez desenvolvida a actividade anterior, achegarase información sobre:
− Que e por que a violencia de xénero?
− O maltrato á muller.
− Consecuencias do maltrato.

4. Desenvolvemento dunha actividade individual de detección de mitos e pensamentos irreflexivos en relación 
á violencia exercida contra as mulleres

Actividade proposta: MITOS (1ª fase)

5. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se analicen todos os actores e actrices do maltrato 
cara á muller

Actividade proposta: UNHA HISTORIA REAL.

6. Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte

Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán o próximo día de obradoiro.
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Sesión: � PODER E EMPODERAMENTO

Presentación

A IV Conferencia Mundial da Muller, celebrada en Beijin en 1995, sinalaba un dos aspectos fundamentais 
para acadar a igualdade de mulleres e homes: o empoderamento das mulleres. Este é un proceso que require 
da deconstrución do aprendido e da construción dunha nova identidade, é un proceso de cambio no que as-
pectos cognitivos, psicolóxicos, sociais e políticos dan forma a un todo, pero para comezar a empoderarnos é 
preciso que reflexionemos e desvelemos as trampas do patriarcado, que analicemos a realidade desde unha 
perspectiva de xénero e que aprendamos novas habilidades e estratexias de relación intra e interpersoal.
Obxectivo

- Visibilizar como as nosas potencialidades e capacidades están mediatizadas polo sistema sexo-xénero.

- Potenciar o empoderamento das participantes.

Duración

2 horas.

Información teórica e conceptual

EMPODERAMENTO PERSOAL E AUTOESTIMA

A autoestima é o conxunto de experiencias subxectivas e de prácticas de vida que cada persoa experimenta 
e realiza sobre si mesma. Desde este punto de vista, confórmase a través dos pensamentos, crenzas e coñe-
cementos acerca dunha mesma, pero tamén polas interpretacións que elaboramos sobre o que nos está a 
suceder. Como práctica de vida, a autoestima é o xeito en que vivimos e convivimos, e tamén no que expe-
rimentamos a nosa existencia, a nosa corporalidade, as nosas formas de reaccionar e de relacionarnos. En 
definitiva, a nosa autoestima é a nosa forma de ser e de estar no mundo.

A forma en que as mulleres somos e estamos no mundo vén determinada polas condicións sociais que nos con-
figuran —o xénero— e desde esta visión estamos conformadas como seres-para-outros, polo que en diferente 
medida depositamos a nosa autoestima nos outros e na percepción que estes teñen de nós.

Traballar a autoestima das mulleres significa aprender a confiar en nós, descubrir as nosas capacidades e 
potencialidades, os nosos desexos e como queremos vivir; en definitiva, deconstruírnos como primeiro paso 
para aprender a facernos a nós mesmas. Este é o primeiro paso para empoderarnos, convencernos de que 
podemos facer o que decidamos que queremos facer.

O empoderamento consiste no proceso a través do que cada muller se faculta, se habilita e se autoriza 
persoalmente. É como darnos permiso para ser como queremos ser, e este é un proceso a través do que nos 
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imos sentindo quen de poder facer cousas á marxe do que aprendemos que debemos facer como mulleres, 
descubrindo o que queremos e desaprendendo o que nos dixeron que debemos ser. Empoderarse é un proceso 
de transformación, significa deixar de ser obxectos para os outros, para ser suxeitas da nosa propia vida, sig-
nifica converternos en protagonistas de nós mesmas.Para conseguir este obxectivo teremos que desenvolver a 
conciencia do dereito a ter dereitos, recoñecer que temos autoridade e capacidade por nós mesmas. Teremos 
que xerar autoconfianza, permitirnos ser quen somos, autoafirmarnos, atrevernos, tomar decisión propias.

Cando nos empoderamos, enchémonos de valor de independencia e de autonomía, comezamos a decidir por 
nós mesmas, comezamos a tomar decisións sobre o noso corpo, sobre o noso autocoidado, a nosa sexua-
lidade, sobre a nosa independencia económica, sobre a nosa inclusión no mundo laboral, sobre as nosas 
relacións familiares, sobre as nosas relacións de parella…

Cando chegamos a estes convencementos, deixamos de ser vítimas para converternos en suxeitas activas das 
nosas vidas, comezamos a tomar decisións individuais en función de que e como queremos vivir.

A través do empoderamento conseguimos: 

- desde un punto de vista psicolóxico, tomamos conciencia do poder que individual e colectivamente temos as 
mulleres, chegando a el a través do traballo da nosa autoestima e da asertividade; 

- desde o ámbito social accedemos á información, aos coñecementos, ás redes sociais e aos recursos finan-
ceiros; 

- e, desde o político, accedemos aos procesos democráticos de toma de decisións que nos afectan.

A asertividade. defendendo os nosos dereitos

Unha habilidade básica que convén desenvolver durante o noso proceso de empoderamento é a asertividade. 
A asertividade é un estilo de comportamento que implica a expresión directa dos nosos propios sentimentos, 
necesidades, dereitos lexítimos e opinións, sen ameazar e castigar as demais persoas e sen violar os seus 
dereitos. A través da asertividade acadamos un maior control da nosa vida, unha maior satisfacción cunha 
mesma e unha maior satisfacción na vida social. Ser asertiva significa saber pedir desde unha situación de 
igualdade, saber dicir “non”, negociar e ser flexible para poder lograr o que desexamos, respectando os 
nosos dereitos e os dereitos das outras persoas. A persoa asertiva defende os seus dereitos, considerando os 
dereitos das demais persoas.

A través da nosa vida, imos incorporando patróns e modelos de condutas que van determinando os nosos 
estilos de comportamento. Cando nos comportamos dun xeito pasivo non respectamos os nosos dereitos, sen-
tímonos frustradas, permitimos que as demais persoas elixan por nós, non acadamos os nosos obxectivos. A 
pasividade e a predisposición ao coidado dos outros son dous dos estereotipos asociados ao feminino, desde 
pequenas prémiasenos por ser obedientes e castigásenos duramente por transgredir as normas. Coidar do 
benestar físico e emocional das persoas que están ao noso arredor será outra das constantes do estereotipo 
feminino, chegando a fundamentar o noso benestar persoal no benestar que percibimos na nosa xente: se o 
noso núcleo familiar está ben, nós estamos ben. Polo que rexeitamos os conflitos directos, por asimilalos con 
desequilibrios emocionais e sen chegarnos a decatar de que o conflito é o motor do cambio.
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Pola contra, poñer en funcionamento un comportamento agresivo significará non respectar as demais persoas, 
aproveitarse da xente, tentar acadar os obxectivos persoais pisando os dereitos das demais, decidindo polas 
outras e outros. Este estilo de comportamento está asociado aos roles masculinos, ao poder, á forza, a unha 
valentía mal entendida, a impoñer a vontade persoal por riba de calquera outro criterio.

Pero, se é obvio que comportándonos de xeito asertivo gañamos nós e toda a xente que está ao noso redor, 
por que non aplicamos este tipo de conduta?; por que entendemos que defender o que pensamos pode danar 
as nosas relacións coas outras persoas?; por que defender os nosos dereitos nos xera ansiedade, ao ser pro-
bable que os demais non aproben a nosa conduta?; por que estamos socializadas en mensaxes do tipo “non 
sexas egoísta”, “non debes de defraudar os demais”, “que boa es que nunca te enfadas”, “sempre se pode 
contar contigo”..., mensaxes que nos poñen á disposición das demais persoas dun xeito incondicional; por 
que pensamos que non valemos o suficiente e o que o noso valor se desprende do coidado dos demais; por 
que non nos detemos a pensar “a que teño dereito?”.

Dereitos asertivos 

Todas temos dereito a:
1. Considerar as nosas propias necesidades. 
2. Pedir o que desexamos. Dereito a dicir non. 
3. Ter opinións, sentimentos, emocións e a expresalas diante dos demais. 
4. Tomar as nosas propias decisións. 
5. Elixir cando involucrarnos nos problemas de alguén. 
6. Non saber ou non entender.
7. Cometer erros.
8. Calmarnos e tomar o noso tempo e pensar.
9. Ter éxito.
10. Cambiar de maneira de pensar.
11. A privacidade.
12. Estar soas e ser independentes.
13. Cambiar.
14. Ser felices.

Non basta con coñecer os nosos dereitos, haberá que defendelos ante as demais persoas e ante nós mesmas, 
poñelos en práctica, vindicalos e reivindicalos, atopar nos nosos dereitos o último de todos os dereitos: o 
dereito a ser feliz.
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23 Elaborado por Mulleres Xoves Area
24 Anexos fichas actividade módulo 1

Proposta de actividades

Sesión n.º13: IDENTIFICANDO ESTILOS DE COMPORTAMENTO23

OBXECTIVO
- Visibilizar e analizar os diferentes estilos de comportamento facendo fincapé na 

elaboración de respostas asertivas.

DURACIÓN 30 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS Ficha da actividade n.º1324.

DESENVOLVEMENTO

Entrégaselle a cada unha das participantes a ficha de traballo da actividade 
e pídeselles que recoñezan na resposta un estilo de comportamento: agresivo, 
pasivo ou asertivo.

Posteriormente, reuniranse en pequenos grupos argumentando cada quen a súa 
resposta e chegando a unha decisión grupal por consenso.

Posteriormente, pídeselle a cada grupo que para as respostas que consideraron 
non asertivas elaboren unha resposta asertiva.

En sesión plenaria, a formadora irá revisando unha a unha as situacións e pre-
guntando como identificaron a resposta, demandando respostas asertivas no 
caso das agresivas ou pasivas.

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

A monitora deberá informar do proceso de pensamento e expresión dunha res-
posta asertiva. Toda resposta asertiva debe:

- Describir feitos concretos.
- Manifestar os nosos sentimentos e pensamentos.
- Pedir de xeito concreto o que queremos.
- Especificar as consecuencias.
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Sesión n.º14: OS MEUS DEREITOS

OBXECTIVO - Identificar e expresar os dereitos específicos e individuais de cada muller.

DURACIÓN 45 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS
Ficha da actividade n.º1425.
Encerado e/ou papelógrafo.

DESENVOLVEMENTO

Entrégaselle a cada unha das participantes a ficha de traballo da actividade 
e nela deberán especificar de xeito individual a que teñen dereito en relación 
con aspectos concretos da súa vida, e quedará un espazo aberto para apuntar 
aspectos non incluídos na relación anterior.

Posteriormente a formadora, en sesión plenaria, recollerá cada unha das follas 
e escribirá no encerado e/ou papelógrafo todos os dereitos apuntados polas 
participantes.

Para finalizar a actividade, a formadora recollerá os aspectos comúns e lanzara-
lle ao grupo as seguintes cuestións:
- Como se pode poñer en práctica cada un dos dereitos?
- Que se gaña no seu exercicio?

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

A monitora deberá resaltar a importancia de concretar cada un dos dereitos 
dependendo da situación actual e persoal de cada unha, tamén sinalará que o 
exercicio é anónimo e que o importante é que cadaquén reflexione sobre os seus 
dereitos persoais e establecer o decálogo de dereitos do grupo.

Do mesmo xeito, a práctica e a ganancia ao poñer en práctica cada dereito 
deberá ser o máis concreta posible.

Ao finalizar a actividade, entregaralle a cada participante unha copia dos derei-
tos asertivos (información teórica e conceptual). Cada muller lerá un dos dereitos 
e establecerá paralelismos entre estes e os elaborados polo grupo.

25 Anexos fichas actividade módulo 1
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Desenvolvemento da sesión

1. Resumo da sesión anterior

Animar ás participantes a que fagan un breve percorrido polo traballado na sesión anterior.

2. Exposición oral de contidos

− Empoderamento persoal e autoestima.
− A asertividade defendendo os nosos dereitos.

3. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se detecte os diferentes patróns de comportamento

Actividade proposta: IDENTIFICANDO ESTILOS DE COMPORTAMENTO.

4. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se identifiquen os dereitos asertivos de cada unha 
das participantes 

Actividade proposta: OS MEUS DEREITOS.

5. Resumo da sesión que finaliza 

- Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e durante todo o módulo.
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Actividade n.º5: ESTEREOTIPOS DE XÉNERO E REFRANEIRO GALEGO26

cadernos de fraseoloxía galega 2
http://www.cirp.es/pub/docs/cfg02.pdf

- A MULLER E A CABRA, CORDA LARGA PERO NON SOLTADA
- A MULLER E A SARTÉN NA COCIÑA ESTÁN BEN
- A VIÚVA QUE MOITO CHORA TEN GANA DOUTRA VODA
- AMA DE CURA, PUTA SEGURA
- AS MULLERES DE NOVAS, CABRAS; DE MOZAS, PUTAS; DE VELLAS, BRUXAS
- AS MULLERES SON COMO AS UVAS: AS BOAS PARA COLGALAS; E AS MALAS, PARA PISALAS
- CATRO MULLERES XUNTAS, NIN DEFUNTAS
- HOME CASADO, HOME ESTROPEADO
- HOME BARBUDO, HOME FORZUDO
- MENTRES QUE O HOME PENSA, A MULLER DÁ QUE PENSAR
- O QUE TEN BURRO E MULLER, MONTA E FOLLA CANDO QUER
- OS HOMES MEXAN NAS PAREDES
- UNHA FILLA É UNHA MARABILLA; DÚAS, BOAS SON; E TRES E A NAI, VOLVEN TOLO O PAI
- VIÚVA RICA CUN OLLO CHORA E CON OUTRO REPENICA
- A MULLER QUE NON SABE A DOUTRINA CULPA É DO HOME QUE NON A ENSINA; PAU DE CARBALLO, 
REBOLO DE ENCINA, TOMA MULLER, APRENDE A DOUTRINA
- MOZA QUE NON ARRANXA MOZO EN MAIO, NON ARRANXA EN TODO O ANO
- MULLER CASADA, POLA NOITE VACÍA E Á MAÑÁ PREÑADA
- MULLER DOENTE, MULLER PARA SEMPRE
- MULLER E BESTA A NINGUÉN SE EMPRESTA
- MULLER MORTA NON FALA
- MULLER MORTA, SETE Á PORTA
- MULLER QUE SABE LATÍN, APÁRTAA DEUS DE MIN
- MULLERES, MULAS E MULETAS ESCRÍBENSE TODAS COA MESA LETRA
- A MOA E A SOGRA SE DOE BOTALA FÓRA
- A MULLER E A BURRA, CADA DÍA A SÚA
- A MULLER, A ESCOPETA E O CABALO, NON PRESTALO
- A MULLER E A SARDIÑA ESTÁN BEN NA COCIÑA
- A MULLER E O VENTO CAMBIAN AO MOMENTO
- A MULLER PARA ESTAR TRANQUILA, OU PREÑADA OU PARIDA

• Que idea é a que se reflicte de mulleres e homes?

• Aplicar a regra de inversión (onde pon muller cambiar por home e viceversa)

• Achegar algún refrán ou cantiga popular que complemente estas ideas ou que pola contra intente rachar con elas.

26 Dinámica orixinal de Avalia Grupo de Coordinación
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ACTIVIDADE n.º 6: MARÍA E PEPE27

“Pepe vive nunha vila. Ás sete da mañá xa está en pé, prepáralle o almorzo á súa muller e, mentres, vístese, 
e vai pensando en todo o que ten que facer.

Almorza coa muller e aproveitan para falar un rato. En canto ela se vai ás sete e media, el comeza a lle axudar 
a erguerse ao seu pai, é maior e xa necesita algo de axuda. Ao rematar, vai ás habitacións da súa filla e do 
seu fillo, teñen que erguerse. Prepáralles o almorzo, berra con eles por que non se dan vestido e ten que facer-
lles apurar para que non perdan o autobús. Mentres o pai almorza, el vai facendo as camas e arrombando 
un pouco a casa, que boa falta lle fai, menos mal que está o pai e, aínda que non pode moito, bótalle unha 
man. Baixa atender os animais, ten unha ducia de galiñas, dez coellos, catro ovellas e un carneiro. Colle as 
ovellas e o carneiro e lévaas...

Aproveita para ir traballar á horta, mover a terra, botar sementes..., xa se sabe.

Xa son máis das doce, hai que ir á casa para facer a comida, menos mal que o seu pai foi pelando as patacas 
e adobando a carne. Á unha e media chega a súa muller a xantar e ás dúas e media chega o autobús cos 
rapaces.

Xa está a cociña arrombada, son as catro e ten que levar os rapaces ás actividades. Enche o coche de nenas 
e nenos, así outro dos pais tráenos de volta ás seis e media.

Mentres tanto, el pasa o ferro e volve á horta rematar algúns traballos. Ten que ir recoller os animais e apañar 
algo de herba. Hai que preparar as merendas e deixar algo de cea antes de irse ao curso de encaixe de 
palillos. Vai camiñando cos seus veciños. É preto, está a 15 minutos a bo paso. A verdade é que anda moi 
ocupado como para facer algunha actividade de máis, pero pásao ben e bota unhas risas. Paga a pena. 
Chega á casa ás nove e media, controla que todo está en orde, menos mal que está o pai para botarlles un 
ollo á nena e ao neno. Pon unha lavadora e, mentres mira un rato a tele, aproveita para cear e falar un rato 
coa súa muller”.

“María entra a traballar ás oito, así que ás sete érguese e almorza co seu home para poder saír da casa ás 
sete e media. Pasa un cuarto de hora na furgoneta que a leva á obra, vai medio durmida, menos mal que están 
a traballar preto da casa e volve á hora do xantar. Ás oito en punto, xa está traballando. Hoxe hai que botar 
unha placa e non se sabe moi ben como estará o tempo, a formigoneira non dá chegado e están a pensar que 
non vai poder bombear ata o sitio da placa. É a unha, hora de xantar, vai á casa, a comida está acabada 
de facer e posta na mesa, senta co seu home e o sogro. Sae ás dúas e cuarto e pasa polo bar tomar un café 
coas amigas, mentres agarda que a recolla a furgoneta. Ás tres volve ao traballo. Agora si que están a botar a 
placa, todo vai ben e a cuadrilla non dá feito. Rematan ás sete e media. O día foi canso. Chega á casa sobre 
as oito, dáse unha ducha e múdase, dilles aos rapaces que fagan os deberes e achégase ata o bar a tomar 
unhas cuncas e botar unha partida. Dá igual que chegue un pouco tarde á casa, o seu home agora vai aos 
cursiños, e case chega máis tarde ca ela. Ás nove e media vai á casa cear. Nese momento chega o seu home, 
cean xuntos mirando a tele e comentan o día que tiveron. Son as once e, mentres el coloca a roupa para o día 
seguinte, recolle a mesa e lava a louza. Ela vai tirar o lixo e fumar un cigarro”.

27 Dinámica orixinal de Avalia Grupo de Coordinación
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• É posible que fosen reais estas dúas historias?

• Sería aceptada socialmente esta familia?

• Que criticas tería que escoitar a muller?

• Que críticas tería que escoitar o home?

• Desempéñanse todos os roles e tarefas necesarias para a vida?

• Que ocorrería se invertésemos as historias?
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ACTIVIDADE n.º 7: ENIGMA

Logramos gañar o partido sen que ningún xogador metese un só gol, comentaba o equipo no vestiario. Como 
é posible, se vencemos?
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ACTIVIDADE n.º 8: MULLER E HOME NO NOSO DICCIONARIO28

Dicionario da Real Academia da Lingua
http:// www.edu.xunta.es/dicionarios/index.html

MULLER S.F. 
1. PERSOA DE SEXO FEMININO. O PRIMEIRO FILLO QUE TIVO FOI MULLER. 2. PERSOA ADULTA DESE 
SEXO. ESA MANEIRA DE PENSAR É MÁIS PROPIA DUNHA MULLER CA DUNHA RAPAZA. 3. [CON RESPEC-
TO A UN HOME] AQUELA QUE ESTÁ CASADA CON EL. A SÚA MULLER FOI A SÚA ÚNICA MOZA. SIN. 
ESPOSA. CF. DONA, SEÑORA

HOME S.M. 
1. ANIMAL DA ESPECIE HUMANA, A MÁIS EVOLUCIONADA DA TERRA, QUE SE CARACTERIZA FUNDA-
MENTALMENTE POR ADOPTAR A POSICIÓN VERTICAL, TER LINGUAXE ARTICULADA, INTELIXENCIA MOI 
DESENVOLVIDA E FACULTADE DE RAZOAR. É PROPIO DO HOME EQUIVOCARSE. O HOME É UN SER 
SOCIAL. CF. PERSOA. 2. INDIVIDUO DA ESPECIE HUMANA, DE SEXO MASCULINO. OS ÓRGANOS RE-
PRODUTORES DO HOME. MULLERES E HOMES TEÑEN OS MESMOS DEREITOS. 3. O SER HUMANO DE 
SEXO MASCULINO, CONSIDERADO DESDE O PUNTO DE VISTA DAS SÚAS CALIDADES OU DEFECTOS. É 
UN HOME FORMAL. UN HOME DE ACCIÓN. UN HOME TRANQUILO. 4. O SER HUMANO DE SEXO MAS-
CULINO, CONSIDERADO DESDE O PUNTO DE VISTA DAS SÚAS RELACIÓNS PROFESIONAIS, SOCIAIS, 
ETC. HOME DE LETRAS. HOME DE ESTADO. 5. INDIVIDUO QUE DEPENDE DUNHA AUTORIDADE CIVIL 
OU MILITAR. O COMISARIO E OS SEUS HOMES. VINTE MIL HOMES FORMABAN A LIÑA DE COMBATE. 
6. SER HUMANO ADULTO, DE SEXO MASCULINO. XA ESTÁ FEITO UN HOME. 7. FAM. [CON RESPECTO 
A UNHA MULLER] O MARIDO OU, POR EXTENSIÓN, O COMPAÑEIRO. A VER LOGO SE PODEDES VIR TI 
E MAILO TEU HOME. S DE HOME A HOME. DE IGUAL A IGUAL, CON FRANQUEZA. / HOME! 1. EX-
PRESA SORPRESA. HOME, CANTO TEMPO! 2. POR SUPOSTO. –E TI TAMÉN FUCHES? –HOME! E LOGO TI 
QUE PENSAS? 3. PODE ADQUIRIR MATICES DE SIGNIFICADO DIFERENTES SEGUNDO OS CONTEXTOS 
E A PARTICULAR ENTOACIÓN, TALES COMO O REPROCHE, A INSISTENCIA, ETC. HOME, POR FAVOR, 
XA ESTÁ BEN! VEÑA, HOME; UN POUQUIÑO MÁIS! PERO HOME!, COMO CONSINTES ISO? SI, HOME, 
SI! O QUE TI QUEIRAS. HOME, QUE QUERES QUE CHE DIGA? HOME, HOME!, PODÍAS TER UN POUCO 
MÁIS DE COIDADO. / HOME CLARO! POR SUPOSTO. / HOME DE MUNDO. HOME CON EXPERIENCIA 
ADQUIRIDA EN MOITOS ÁMBITOS E EN CIRCUNSTANCIAS DIVERSAS. / HOME DE NEGOCIOS. HOME 
QUE SE DEDICA AOS GRANDES NEGOCIOS. / HOME DE PALABRA. HOME QUE CUMPRE, DO QUE 
UN PODE FIARSE. / HOME LOBO. LOBISHOME. / NON SER MORTE DE HOME (UNHA COUSA NEGA-
TIVA). NON SER MOI GRAVE. NON CHORES, HO, QUE NON É MORTE DE HOME. / POBRE HOME! EX-
PRESA PENA OU DOR POR ALGUÉN. POBRE HOME!, QUE MALA SORTE TEN! / SER HOME A,OU DE,OU 
PARA. SER CAPAZ DE, SER QUEN DE. OBS. EMPRÉGASE SOBRE TODO EN CONSTRUCIÓNS NEGATIVAS. 
–A QUE NON ES HOME DE FACELO? –SON HOME A FACER ISO E MOITO MÁIS. / UN HOME É UN 
HOME! EXPRESIÓN CON QUE SE PONDERA, ÁS VECES IRONICAMENTE, O ÉXITO DUNHA ACCIÓN E A 
VALENTÍA, A FORZA, ETC., DE QUEN A REALIZA. ASÍ ME GUSTA; UN HOME É UN HOME!

28 Dinámica orixinal de Avalia Grupo de Coordinación
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Dicionario de Pedagoxía
http://www.edu.xunta.es/dicionarios/p/index.html

HOME S.M. 
1. PRIMATE QUE SE CARACTERIZA POLA LINGUAXE, CIVILIZACIÓN E EMPREGO DE UTENSILIOS. 2. ESPÉ-
CIME DA RAZA HUMANA. 3. SUXEITO MACHO DA ESPECIE HUMANA.HOME DE PILTDOWN: HOME 
PRIMITIVO DO QUE SE ENCONTRARON RISTOS, EN 1912, CERCA DE PILTDOWN (INGLATERRA) E QUE 
TEN MOITA SIMILITUDE CO HOME MODERNO, MALIA QUE AÍNDA CONSERVA A MANDÍBULA INFERIOR 
EN FORMA DE SIMIO. HOME DE CROMAÑÓN/CRÖMAGNON: HOME PRIMITIVO, CONSIDERADO 
COMO UN DOS MÁIS ANTIGOS REPRESENTANTES DO HOMO SAPIENS. HOME DE NEANDERTHAL: 
É O HOME PRIMITIVO MÁIS COÑECIDO; OS SEUS RISTOS FORON DESCUBERTOS EN NEANDERTHAL 
(ALEMAÑA) EN 1856, E CALCÚLASE QUE VIVIU EN EUROPA OCCIDENTAL E CHINA CENTRAL. HOME DE 
PEQUÍN: TIPO DE HOME PRIMITIVO QUE SE CORRESPONDERÍA CUNS RISTOS ENCONTRADOS EN PE-
QUÍN (CHINA), E QUE SE SUPÓN EMPARENTADO CO HOME DE NEANDERTHAL. HOME DE XAVA: VER 
PITHECANTROPUS ERECTUS. HOME MARXINAL: NA SOCIOLOXÍA, PERSOA QUE NON SE IDENTIFICA 
CON NINGÚN DOS GRUPOS SOCIAIS QUE O RODEAN, E VIVE Á MARXE DELES.

MULLER S.F
NON EXISTE DEFINICIÓN

• Extensión (ausencia) das definicións.

• Que espazo ocupa a definición de muller?, e a do home?

• Contidos das definicións. Ausencias:

• Que aspectos se resaltan en cada unha das definicións?

• Utilización da regra de inversión. Proba a cambiar a definición de home pola de muller e viceversa. Que 
sensación tes?
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ACTIVIDADE n.º 9: DECONTRUÍNDO A PUBLICIDADE

• Que produto se publicita?

• A quen vai destinado o produto?

• Quen usa o produto?

• Cantas mulleres aparecen no anuncio?

• Cantos homes aparecen no anuncio?

• Que aspecto teñen as mulleres?

• Que aspecto teñen os homes?

• Que fan as mulleres?

• Que fan os homes?

• Que posición ocupan as mulleres?

• Que posición ocupan os homes?

• Que din as mulleres?

• Que din os homes?

• Como é a música?

• Como é o discurso en off?
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ACTIVIDADE n.º 10: COMO SE ORGANIZA O DOMÉSTICO

Quen realiza habi-
tualmente esta tarefa 
durante a semana?

Quen realiza habi-
tualmente esta tarefa 

durante a fin de 
semana?

Canto 
tempo 
leva ao 

día

Onde se fai

Pensar que imos comer
Facer a compra
Cociñar
Poñer a mesa
Recoller a mesa
Lavar a louza
Arrombar a cociña
Botar o lixo
Lavar a roupa
Tender
Coser
Pasar a vasoira
Fregar o chan
Limpar o pó
Pasar o ferro
Limpar os cristais
Limpar o baño
Facer as camas
Revisar os deberes das fillas 
e/ou fillos
As relacións coa escola
Atender ás actividades
extraescolares
Xestións cos bancos..
Resolver os conflitos entre 
as persoas que conviven na 
casa
Facer pequenas reparacións
Atender ás persoas da fami-
lia cando está doente
Atender os animais
Atender a horta
...
...
...
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ACTIVIDADE n.º 11: TEST DE COÑECEMENTO DO MALTRATO

Le atentamente as seguintes afirmacións e sinala se son certas ou falsas:

1. Moito falar das mulleres pero tamén hai homes maltratados
verdadeiro              falso

2. As mulleres que aguantan esta situación é porque lles vai a marcha
verdadeiro              falso

3. Algo faría ela
verdadeiro              falso

4. Estas cousas só ocorren en familias con problemas
verdadeiro              falso

5. A violencia só existe en familias con poucos medios económicos
verdadeiro              falso

6. Os Malos Tratos son incidentes derivados dunha perda de control momentáneo
verdadeiro              falso

7. A violencia dentro da casa é un asunto da familia e non debe saír nin difundirse fóra
verdadeiro              falso

8. A primeira daríanma, pero a segunda non
verdadeiro              falso

9. Se tanto horror é, por que se quedan?
verdadeiro              falso

10. Eles son enfermos
verdadeiro              falso

11. A culpa téñena os celos
verdadeiro              falso
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ACTIVIDADE n.º 12: UNHA HISTORIA REAL

• Que persoas son as que protagonizan o artigo?

• Que din?

• Como fan?

• Que imaxe se desprende do maltratador?

• Que imaxe se desprende da maltratada?

• Que é o que vos pareceu máis salientable?



PÁXINAS �0 | �1

Fonte: Faro de Vigo, versión dixital, do luns 12 de febrero do 2007

CONSTERNACIÓN EN TOMIÑO
Un matrimonio “normal”

Carmen e Eduardo Vieira nunca lles deron motivos aos seus veciños que permitisen presaxiar a traxedia.

U.F. / VIGO 

O ultramarinos da praza de Figueiró era onte un fervedoiro de xente. Os veciños de Eduardo Vieira e María 
del Carmen defínenos como un matrimonio “normal” que se separou e que nunca deron motivos que permitisen 
presaxiar a traxedia.

Del destacan que era moi traballador. “Saía da casa ás 7 da mañá e non volvía ata a noite “, explican. Ese 
puido ser un dos puntos de fricción entre o matrimonio. “Ela comentou moitas veces que o seu marido non lle 
facía caso, que prefería traballar e nunca saían, nin a levaba cear”, explican quen eran os seus veciños.

Coinciden en que xamais se oíron discusións entre eles e aseveran que Eduardo non era agresivo. “A miña nai 
é maior e sempre se ofrecía por se tiñamos que levala ao médico. Tamén ela”, explica outra muller.

Cando María del Carmen se foi da casa o pasado mes de xullo, as cousas cambiaron. “Ao pouco tempo, 
comentounos que fora ameazada por el”, apostilan. Afirman que, ao parecer, María del Carmen acudiu ao 
Centro de Información á Muller da Guarda, de carácter municipal e o único que opera no Baixo Miño.

“Deixaba o neno coa súa sogra e íase consultar o seu caso. Alí asesorárona. A avoa quedaba co neno, pero 
non sabía a onde ía a nora”, aseguran.
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Fonte: Faro de Vigo, versión dixital, do luns 12 de febreiro do 2007

ISABEL FONTÁN - TESTEMUÑA DO ACOITELAMENTO EN TUI
“Vin como lle cravaba varias veces o coitelo no abdome”

Esta moza tratou de sacar do coche a vítima, pero non puido ao tela agarrada o agresor. “Sentín medo porque 
me viu. Cando souben que se quitara a vida respirei”.

Eva González / TUI

Isabel Fontán Sías, de 21 anos de idade e veciña de Rebordáns (Tui), é a persoa que acudiu primeiro á cha-
mada de auxilio de Carmen R. P., a vítima do acoitelamento que se produciu na avenida de Portugal, sobre as 
21.00 horas do pasado sábado. Intentou sacar a vítima do coche mentres vía como o agresor “lle presionaba 
o abdome cun coitelo grande, como de carniceiro”. Ao ver que non podía frear a agresión, saíu á estrada e 
cos brazos en cruz parou os coches, pedindo auxilio. E pararon. A actuación desta moza foi providencial para 
impedir que Eduardo Vieira Laranxeira acabase coa vida da súa vítima.
- Recorda como empezou todo? 
- Ía cara a Tomiño co meu coche, pero parei na avenida de Portugal para falar cunha amiga. De repente, 
escoitei uns gritos: “socorro, socorro, auxilio, que me están asasinando!!!”. Saín correndo e fun cara ao coche 
próximo, onde pensei que unha parella estaba discutindo. Eu non os coñecía de nada. Ela estaba sentada no 
asento do condutor e el no de acompañante.
- Que ocorreu despois?
- Todo pasou moi rápido. Vin como o home tiña nas mans un coitelo de folla moi grande e ancha, como de 
carniceiro, mentres ela estaba inclinada. Entón fun pola parte do condutor e tirei da moza intentando sacala do 
coche, pero non podía porque o home tíñaa agarrada pola chaqueta. Entón, el ameazoume co coitelo.
- Vostede seguiu alí, a pesar diso?
-Si. Só sei que eu non podía quedar de brazos cruzados, cando estaba vendo como el lle presionaba o abdome 
varias veces con aquel gran coitelo. Ademais, dicíalle: “ti non vas estar con F. (un nome de varón). Se non estás 
comigo, non estarás con ninguén”.
- A vítima perdeu o coñecemento? 
- Non. Tamén gritaba, ata que perdeu as forzas para facelo. Como vin que non podía facer nada para frear o 
agresor, planteime no medio da estrada para parar os coches e pedir auxilio para impedir que a matase. Os 
condutores 
tiñan dúas opcións: parar ou atropelarme. E pararon. Agrupouse entón moita xente.
-Que pasou entón?
-A xente comezou a gritarlle: “que fas, tolo!” e el optou por irse. A moza saíu do coche e caeu ao chan, xunto 
ao paso de cebra. Eu corrín ao seu lado e suxeiteina. Entón, un mozo e unha moza presionárono na zona das 
feridas para deter a hemorraxia. Ela seguiu consciente e pediu un móbil para chamar a F. que, ao parecer, é o 
seu noivo. Despois, chegaron a Garda Civil, a Policía local, a ambulancia...
- Que sentiu vostede despois?
-Moito medo, pensando que o agresor me vira a cara, e tamén o meu coche, polo que era posible que viñesen 
por min. Cando souben que se quitara a vida, respirei. Aínda así, só durmín dúas horas antes de ir ao meu 
traballo, na cafetería do Pilar. Quero ir ver a moza ao hospital en canto poida. Nunca vivín unha situación de 
malos tratos e quedoume a sensación de impotencia ao non poder evitar, a pesar de todo, que a acoitelasen 
dese xeito. Creo que o que me pasou son cousas do destino.
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Fonte: Faro de Vigo, versión dixital, do luns 12 de febreiro do 2007

“Se non estás comigo non estás con ninguén”, dixo o veciño de Tomiño ao apuñalar á súa 
ex-muller

O home, que se suicidou horas despois na súa casa, será enterrado hoxe, mentres a vítima se recupera no 
Hospital Meixoeiro.

U. F./E.G. / VIGO/Tomiño

Tui. A vítima recupérase no Hospital Meixoeiro de Vigo das puñaladas que recibiu no abdome cun gran coitelo 
de cociña, aínda que ningunha lle afectou os órganos vitais e non se teme pola súa vida. 
Consciente e acompañada en todo momento polos seus pais, foi intervida de madrugada e onte esperaba en 
reanimación pasar a planta. O seu estado é “reservado”, segundo fontes sanitarias que declinaron ofrecer 
máis datos, dado que o caso se leva no Xulgado de Tui.
A muller salvou a vida grazas aos gritos de auxilio, que levaron ao lugar a numerosos veciños. Ela mesma 
avisou que fora o seu ex-marido. O homicida frustrado debeu crer que a matara, fuxiu do lugar e quitouse a 
vida na casa de Figueiró (Tomiño), na que residía só desde que a súa muller o abandonou o pasado verán. O 
seu corpo sen vida foi atopado aforcado na bufarda da vivenda pola Garda Civil, que o buscaba mediante 
un amplo dispositivo desde que ás 9 da noite agrediu a súa ex-muller.
Eduardo, como todos os días desde que se separou, comeu o sábado na casa dos seus pais. Con el estaba o 
único fillo que tivo con María del Carmen, de 6 anos, con quen adoitaba pasar as fins de semana. Explicoulles 
aos seus pais que ía cear en Marín cuns amigos e, de paso, vería unha lancha que lles interesaba, motivo polo 
que o neno se quedou a durmir cos avós. “Preguntáronlle se quería quedarse e el dixo que si moi contento, é 
un neno moi espelido”, aseguraban onte achegados á familia do falecido.
Nin a súa familia nin os seus amigos se explican que puido ocorrer despois. “Non sabemos se o tiña todo 
preparado ou se xurdiu, aínda que para levar consigo o coitelo algo debía barruntar”, explican. O certo é 
que Eduardo e María del Carmen tiñan previsto asinar esta mesma semana os papeis da separación e el ía 
marcharse a traballar a Holanda. “Era un bo soldador e o outro día comentounos que se marchaba porque lle 
saíra un traballo en Holanda”, explican.
María del Carmen casara con Eduardo un mes de febreiro de hai nove anos. Hai poucos meses, ela operouse 
da obesidade mórbida que padecía e os seus coñecidos aseguran que xa baixara máis de 30 quilos.
Tras a separación do seu marido o pasado verán, ela trasladouse co seu fillo de 6 anos a un piso que era 
propiedade do matrimonio, na avenida de Portugal, en Tui. A el regresaba o sábado pola noite, tras facer a 
compra nun supermercado, cando o seu ex-marido se meteu no coche que ela conducía, sentouse no asento 
do copiloto e acoitelouna.
Varios veciños do inmoble acudiron na súa axuda e foron quen taponaron as súas feridas.
Foi detido por ameazas e tiña orde de afastamento.
Aínda que os seus veciños aseguran que o matrimonio formado por Eduardo e María del Carmen non era 
conflitivo de portas afora e que nunca souberon, ata a súa separación, que existise algunha ameaza, o certo 
é que a Garda Civil facía un control da parella, segundo transcendeu onte.
Ela marchou da casa en xullo e, pouco despois, denunciouno. O pasado mes de outubro, o home foi detido 
por supostas ameazas de agresión. Tamén a finais de ano se ditou unha orde de afastamento que lle impedía 
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acercarse e comunicarse con María del Carmen. Ante esta situación, iniciouse un control especial por parte 
das forzas de seguridade.
Os problemas entre o matrimonio agudizáronse e coinciden no tempo coa melloría experimentada pola muller 
tras a súa operación de obesidade mórbida. O feito de que ela tivese unha nova relación, como cría Eduardo, 
levouno a intentar matala en plena rúa.
“Cruzáronselle os cables, non era mal rapaz”, di o párroco.
O párroco de Figueiró, José Luis Portela, recoñece que a parroquia está consternada con este suceso. Onte 
prestoulle consolo á nai do homicida frustrado, a quen coñece desde hai tempo, pois trátase dunha familia 
asentada hai anos. “Eduardo non era mal rapaz. Cruzáronselle os cables. Era un traballador empedernido, 
pero hoxe en día faltan fundamentos, démoslle as costas a Deus e ante as adversidades...”, explica.
“A súa nai pasou a noite rezando para que non lle pasase nada á súa nora. Dicía que el, se quería quitarse 
a vida, puido facelo sen facerlle dano a ela”, di o sacerdote. O funeral será esta tarde ás 17.30 horas no 
tanatorio de Guillarei.
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Fonte: Faro de Vigo, versión dixital, do luns 12 de febreiro do 2007

María Del Carmen Rodríguez Pazo, muller acoitelada polo seu ex-marido en Tui, que se 
recupera no Hospital do Meixoeiro: “Entrou no meu coche e sacou un coitelo enorme: Non 
sei nin como estou viva!”

“Durante os meus oito anos de matrimonio aguantei o inaguantable. Ao ano de casarnos intentou aforcarme 
e cheguei a irme da casa, pero despois perdoeino “.

Marta Fontán / VIGO

María del Carmen esperta pouco a pouco dun pesadelo. Esta muller de 34 anos, que a pasada fin de semana 
foi acoitelada polo seu ex-marido en Tui, recupérase no Hospital do Meixoeiro das graves feridas sufridas. Tom-
bada na cama, o seu rostro non só reflicte a dor das lesións físicas. Os seus ollos énchense de bágoas cando 
lembra o medo e a impotencia que sentiu durante un matrimonio de oito anos cheo de malos tratos. A separa-
ción non foi a solución: as ameazas e as agresións seguiron espreitándoa. “Tiña claro que ía vir por min. Xa o 
intentou outras veces e el mesmo mo dicía: “ou es miña outra vez, ou mátote “, relátalle a Faro. O seu ex-marido 
suicidouse tras a agresión. E agora, esta muller, que recibiu tres puñaladas no abdome, só ten un desexo, para 
ela e para o seu “pequeno” de 6 anos: “Quero vivir feliz, xa me toca, non?”.
- A agresión do pasado sábado non foi unha sorpresa...
- O que ocorreu penseino moitas veces. Son moitos anos os que o levo denunciando. Eu a todo o mundo lle dicía 
que me ía matar. Desde que me separei, en xullo do ano pasado, xa o intentou unhas tres veces.
- Como foi o seu matrimonio?
- Cando casei ía cumprir 26 anos. Xa sendo noivos agrediume unha vez, pero estaba tan namorado que llo 
pasei. E o matrimonio? Foron oito anos da miña vida aguantando o 
inaguantable. Ao ano de casar, intentou aforcarme. Entón denuncieino e cheguei a irme da casa, pero pediume 
perdón e volvín con el. Lembro que nesa primeira denuncia, a excepción da miña familia e dos meus amigos 
próximos, non atopei apoio de ninguén. Nin no xulgado nin en ningún sitio. Pola contra, parecía como se eu 
fose a culpable. Por iso non o volvín denunciar en todo o matrimonio.
- Pero o maltrato era continuo...
-Si. E sempre igual: pegábame ou insultábame e, aos dez minutos, pedíame perdón e botábase a chorar. Lem-
bro que polo seu traballo el íase ás seis da mañá e volvía ás oito da tarde. E o medo apoderábase de min cando 
el chegaba de traballar: sabía que por calquera cousa, por un calcetín no corredor ou porque non tiña a cea 
á súa hora, ía montala. E non só era o maltrato físico, senón tamén o psicolóxico: dicíame que no valía para 
nada, e iso acábalo crendo. Non me coidaba, non me amañaba... E el non me permitía nada: non tiña acceso 
ao diñeiro, non podía quedar cunha amiga, chegoume a cortar o teléfono. Era moi celoso. E eu cedía porque 
estaba namorada. Ata o verán de 2006, cando me separei, sempre tiven a esperanza de que cambiaría, ben 
polo noso fillo ou ben por min.
- Cando se pensou na separación?
- Lembro que, en 2004, el marchou embarcado e deixoume soa. E fíxate, con todo, 
eu aínda lle suplicaba que non se fose, tíñalle medo á soidade. Pero, ante esa situación, deime ánimos. Díxen-
me: a traballar e a coidar do meu fillo. E decateime de que había vida fóra das catro paredes da miña casa. 
Nesa época tamén me metín no centro de axuda a mulleres maltratadas, sen que el o soubese, claro, e iso 
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abriume os ollos. Eu tiña un diñeiro aforrado e decidinme a cumprir un soño, sacar o carné de autobuses e de 
ambulancia. Cando el regresou, conteille que o conseguira e el deume unha malleira. 
- É nesa época cando decide romper a relación?
- De repente, díxenme: acabou. Dérame conta de que podía tirar para adiante soa, que non me facía falta 
para nada. E, sobre todo, pensei no meu fillo, que non merecía ver cousas tan fortes. Non era vida para min 
nin para o meu pequeno.
- Como foi a súa vida tras a separación?
- Xa de casados repetíame: “Es miña e, se me deixas mátote e, se te vas con outro, mátote a ti, a el e o neno”. 
E, ao mes de separarme, fun á A Coruña á casa dunha amiga e seguiume e intentou atacarme cun coitelo. No 
xuízo admitiu que ía matarme. E puxéronlle unha orde de afastamento, pero non valía de nada. Seguíame, 
chamábame ao móbil...
- Que recorda da agresión do pasado sábado?
- Eu baixe á rúa para ir ao supermercado e subín ao coche. El montou detrás de min e sacou dunha bolsa de 
plástico un coitelo enorme. Non sei nin como estou viva! Quixen agarralo, pero non tiña forzas. E empeceille a 
dicir o que lle dicía sempre para intentar que me soltase: que lle quería, que volvería con el, que non me matase 
polo neno... Parecía que se abrandaba e, de repente, notei que unha moza tiraba de min. Despois xa non me 
acordo de moito: foise, eu levanteime e caín de xeonllos na estrada.
- Tras a súa experiencia, que lles recomendaría a outras vítimas de malos tratos?
- Que denuncien! E á primeira labazada que se vaian, que non aguanten nada. Eu debo dicir que todo o fixen 
eu soa. Desde que me separei non vin nin unha axuda: eu tiven que buscar o traballo, a vivenda... Téñennos 
que axudar máis, que somos moitas.
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ACTIVIDADE n.º13: IDENTIFICANDO ESTILOS DE COMPORTAMENTO

SITUACIÓN RESPOSTA

1. Carmiña está na cola dun cine. Xusto no momento 
no que lle toca, alguén ponse diante e intenta pasarlle 
por diante.

1. Pero, que se cre, cara lavada?, acaso pensa que son 
parva?, ou sae agora mesmo de aquí ou...

2. O mellor amigo de Pepa pídelle prestado o coche. 
É a segunda vez que o fai nesta semana. Quéreo para 
ir á compra. A Pepa cáusalle moito trastorno non ter o 
seu coche porque hoxe chove e vai mollarse por ir ao 
traballo a pé.

2. Oh, verás, é que eu..., a verdade...; en fin, supoño 
que o debes necesitar de verdade, se non fose así non mo 
pedirías..., está ben, pasa a recoller o coche esta tarde.

3. Aurora remata de pagar a súa conta da caixa do 
supermercado. Revísaa e observa que hai un erro. Di-
ríxese á caixeira e exponlle o ocorrido. Ela pídelle que 
espere ata que atenda os demais clientes que fan cola.

3. Verá, señorita, entendo que estas persoas que esperan 
para pagar teñen présa e que vostede quere atendelas 
correctamente. Pero eu tamén teño cousas que facer e 
merezo a mesma atención que todas elas. Agradecería-
lle que non me fagan esperar máis e que corrixa o erro 
que vostede cometeu.

4. Marta está asistindo a unha conferencia sobre un 
tema que lle resulta moi interesante e útil. Xunto a ela, 
á súa dereita, dúas persoas falan o suficientemente alto 
como para non permitirlle escoitar con claridade á con-
ferenciante.

4. Acaso veñen vostedes aquí para falar dos seus proble-
mas? Se non lles interesa o que di a conferenciante, por 
que non saen fóra e falan do que queiran, sen molestar 
a ninguén?

5. Beatriz chega tarde á casa e a súa nai míraa con moi 
mala cara, sen dicirlle nada.

5. Está ben, mamá. Entendo que esteas molesta porque 
cheguei tarde, pero penso que o mellor é que mo digas, 
para poder explicarche o que me sucedeu.

6. Unha amiga pídelle a Carme que a acompañe á súa 
casa para amosarlle o seu novo DVD. Ela ten bastante 
présa porque a súa familia estaa a esperar para mar-
char a facer unha visita.

6. Gustaríame moito poder acompañarte e ver o teu 
DVD, pero espéranme na casa. Que tal se mo amosas 
mañá? 

7. Sandra vén de recoller o seu coche do mecánico, 
onde o deixou para reparar o alternador. Ao cabo dun 
par de quilómetros, o coche deixa de funcionar. Colle 
un taxi e diríxese de novo ao taller. Cando chega, pre-
gunta que é o que ocorreu.

7. Que! Que está a ocorrer? Vostedes non teñen nin idea 
do que é arranxar un coche. En menos de 2 km vólvese 
avariar. Pero cobrar si saben! Agora mesmo van vos-
tedes recoller o coche e vano arranxar de inmediato, 
porque se non o fan así, saberán quen son eu.

8. A profesora ponlle a María tal cantidade de exerci-
cios para a fin de semana que, para facelos, terá que 
quedarse o sábado e o domingo pechada na casa. A 
profesora dáse de conta da mala cara que pon María, 
e pregúntalle: tes algo que dicir...?

8. Non, non... terei que pasar toda a fin de semana 
pechada na casa, pero dá o mesmo...

9. A xefa de Clara pídelle a esta que faga unha hora ex-
tra porque hai moito traballo acumulado. Precisamente, 
hoxe a Clara espéraa unha amiga para ir ver a estrea 
dunha película, e non quere chamala para dicirlle que 
non pode ir.

9. Hoxe resúltame imposible quedar porque teño un 
compromiso. Aínda que non me gusta moito a idea de 
facer horas extras, mañá quedarei para poder adiantar 
o traballo.

10. Rosa está a tomar unha copa nun bar. Un descoñe-
cido achégase e pretende invitalo a outra.

10. Agradézolle moito a súa invitación, pero non desexo 
beber máis.

• Identifica o estilo de resposta: Asertivo, agresivo ou pasivo



ACTIVIDADE n.º 14: OS MEUS DEREITOS

A que tes dereito en relación con:

- A túa parella.

- As túas fillas e/ou fillos.

- A túa familia.

- As e os compañeiros de traballo.

- As túas amizades.

- O teu emprego.

- A túa actividade doméstica.

- O tempo que lle dedicas ao coidado dos demais.

- O teu ocio.
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MÓDULO_2_ XESTIÓN PRODUTIVA DO MEDIO RURAL

Conseguir cidadás e cidadáns corresponsables na conservación e posta en valor do patrimonio natural e cul-
tural é unha das débedas que as sociedades desenvolvidas teñen con moitos sectores da poboación: as mulle-
res, e en concreto as mulleres rurais, contan con poucas oportunidades para coñecer e participar nos debates 
actuais que teñen que ver coas súas prácticas produtivas, o medio e o desenvolvemento sustentable.

OBXECTIVO

- Favorecer a capacitación das mulleres traballadoras no medio rural galego, para desenvolver actividades 
economicamente produtivas en prol da conservación do patrimonio natural e cultural.

DURACIÓN

6 horas, distribuídas en 3 sesións de 2 horas cada unha.

SESIÓNS

Sesión n.º 7: Rede Natura 2000.
Sesión n.º 8: Agricultura e gandería ecolóxica.
Sesión n.º 9: Etiquetado e certificación de produtos agrícolas e forestais.

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO MIELGO, Antonio M. (2001): “Desarrollo y situación actual de la agricultura ecológica: elementos 
de análisis para entender el caso español”, en Revista española de estudios agrosociales y pesqueros, n.º 
192, páxs. 123-160.

- BAÑEGIL PALACIOS, TOMÁ e ANTONIO CHAMORRO MERA (2003): “Diez años de la etiqueta ecológica 
europea. Un análisis crítico de su situación y perspectivas futuras”, en Distribución y Consumo, n.º xaneiro-
febreiro, páxs. 5-14. 

- BRIZ ESCRIBANO, Julián (2004): Agricultura ecológica y alimentación: análisis y funcionamiento de la cade-
na comercial de productos ecológicos. Madrid: Fundación Alfonso Martín Escudero.

- ESCRIBÁ Pérez, Carmen e Luis Miguel RIVERA VILAS (2004): “La agricultura ecológica en España: análisis, 
tendencias y previsiones”, en Boletín económico de ICE, n.º 2824, páxs. 11-26.

- GÓMEZ BAHILLO, Carlos A. (2005): “Crecimiento económico y desarrollo sostenible en el medio rural, ¿uto-
pía o realidad? en Revista de desarrollo rural y cooperativismo agrario, n.º 9, páxs. 9-20.

- GOMEZ-LIMÓN GARCÍA, Javier (Coord) (2007): enREDando. Herramientas para la comunicación y la parti-
cipación social en la gestión de la Red Natura 2000. Madrid: Fundación Fernando González Bernáldez.

- HERNÁNDEZ DE LA OBRA, JOAQUIN e JAVIER LÓPEZ-LIMÓN (2005): Conceptos de uso público en los 
espacios naturales protegidos. Madrid: Fundación Fernando González Bernáldez.

- MORENA OLÍAS, Jesús de la e Carlos PLAZA (coords.) (2002): El etiquetado ecológico: verde por dentro, 
verde por fuera. Madrid: La Ley.

- NUÑEZ; Joaquin (2005): “Multisectorial: producir en verde”, en El Exportador, n.º 83, páxs. 66-69.
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integración de redes de conservación. Madrid: Fundación Fernando González Bernáldez.

- RIVERA FERRE, Marta G (2005): “La agricultura ecológica: una oportunidad para el desarrollo rural de la 
comunidad”, en Revista de desarrollo rural y cooperativismo agrario, n.º 9, páxs. 95-102.

- SERRANO GÓMEZ, Carmen (1995): El etiquetado ecológico. Madrid: Ministerio de Obras Públicas, Trans-
portes e Medio Ambiente.

REDE NATURA 2000

www. mapa.es/desarrollo/pags/vigilanciaambiental/documentos/Mapas/A3_MAPA11_1.PDF
www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/
www. xunta.es/conselle/cma/GL/CMA05e/CMA05eh/p05eh01.htm

AGRICULTURA ECOLÓXICA

http://www.craega.es/
www.redalternativa.com/agriculturaecologica.htm
www.ecocert.com/

ECOETIQUETAXE

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0728:ES:HTML
http:// noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd598-1994.html
http:// ecotur.caib.es/ecoetiqueta/?q=es/node/10
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Sesión: � REDE NATURA 2000

Presentación

Os espazos naturais galegos realmente son espazos culturais, antropizados, onde atopamos a pegada das 
mulleres e homes que viviron e conformaron eses lugares. A conservación da biodiversidade só podemos en-
tendela co uso compatible das prácticas produtivas e extractivas que viñan tendo lugar: a conservación require 
regulamento, ordenación, mais non é incompatible coas prácticas económicas tradicionais. Na actualidade, os 
procesos de globalización e de libre comercio poñen en risco de desaparición moitos espazos e especies. As 
persoas que viven no medio rural foron as e os gardiáns deste legado e é imprescindible que o sigan sendo.

Obxectivo

- Descubrir os espazos naturais do contorno, incluídos na normativa europea Rede Natura 2000: os seus valo-
res e importancia no ámbito comunitario.

- Coñecer as estratexias de conservación que se están a implantar que favorecen o desenvolvemento econó-
mico e social.

Duración

2 horas.

Información teórica e conceptual

Que é a Rede Natura 2000

A Rede Natura 2000 é a rede ecolóxica de espazos naturais protexidos á escala da Unión Europea, creada 
en maio de 1992, para asegurar a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. Esta rede 
terá que garantir o mantemento nun estado de conservación favorable dos hábitats e das especies na súa área 
de distribución natural dentro do territorio da Unión Europea. Cada estado membro da comunidade propuxo 
unha serie de lugares naturais, co obxecto de salvagardalos como patrimonio de Europa. 

Componse de zonas especiais de conservación (ZEC) declaradas polos estados membros de acordo coa di-
rectiva sobre hábitats e, ademais, das zonas especiais de protección para as aves (ZEPA) que se designan de 
acordo coa directiva aves.

O obxectivo é asegurar a supervivencia a longo prazo de especies e hábitats ameazados polo impacto de 
determinadas accións humanas. É o principal instrumento para a conservación da natureza en Europa.

A Rede Natura 2000 en Galicia está constituída por 14 zonas de especial protección para as aves (ZEPA) e 
polos 59 espazos incluídos na proposta de lugares de importancia comunitaria, 55 dos cales están incluídos 
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na lista de lugares de importancia comunitaria (LIC) da rexión bioxeográfica Atlántica, aprobada en decembro 
de 2004 (DOCE L387 de 29/12/2004).

Como afecta a Rede Natura no Medio Rural ?

A conservación de hábitats e especies precisa dunha xestión integral do territorio que contemple os seres hu-
manos e ás súas actividades, xa que a súa actividade incide no sistema natural, positiva ou negativamente. A 
única estratexia posible é contemplar o territorio como un todo e realizar unha xestión integral deste. Para iso, 
deberá avaliarse a pertinencia das actividades en función do nivel de protección que requiran as áreas.

A Lei de conservación prevé a posibilidade de “compensar economicamente” as poboacións afectadas por 
restricións nas súas actividades económicas. Non ocorre o mesmo na Rede Natura 2000, onde non se fala de 
restricións, mais pon énfase na participación activa das e dos habitantes nos plans de xestión dos espazos, 
onde debe manterse o emprego e levar a cabo estratexias de desenvolvemento social.

A Rede Natura 2000 non desvaloriza a terra, non limita as actividades económicas que se están a desenvol-
ver, non prohibe a caza nin imposibilita a creación de novas infraestruturas. O que vai achegar é un novo 
marco para ordenar e xestionar os recursos existentes de cara á conservación de hábitats e especies e a me-
llora de vida das persoas que vivan nese territorio. 

A rede abre novas potencialidades nas zonas rurais, fundamentalmente permitirá a aparición de actividades 
ligadas ao turismo de aventura, ecoturismo e turismo rural.

Máis tamén a Rede Natura pode supor un perigo para a realidade de determinadas áreas desfavorecidas por 
despoboamento ou situadas en áreas de montaña. Non debería potenciar o cese de actividades agrícolas e 
gandeiras que no contexto actual dos mercados mundiais non son competitivas, porque fomentaría o aumento 
do despoboamento, a perda de actividade económica e de consecuencias negativas no medio polo abandono 
de determinados usos.
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Proposta de actividades

Actividade n.º15: REDE NATURA 2000

OBXECTIVO - Comprobar a importancia e a extensión da rede en Galicia

DURACIÓN 20 minutos. 

MATERIAIS
Fotocopias do Mapa de Galicia coa localización dos espazos.
Declaración dos LIC no DOG.

DESENVOLVEMENTO
Entrégaselle a cada unha das participantes unha fotocopia para identificar os 
espazos e dar a coñecer os valores que se lle recoñecen. 
Comentarios, aclaracións.

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

A Rede Natura é un proceso ambicioso que non ten xeito sen a colaboración 
da cidadanía; por iso, é imprescindible coñecer os valores dos espazos e a súa 
vulnerabilidade.

Actividade n.º16: POR QUE É IMPORTANTE A REDE?

OBXECTIVO - Analizar as posibilidades e limitacións da rede.

DURACIÓN 40 minutos, aproximadamente.

 MATERIAIS Papel e bolígrafos.

DESENVOLVEMENTO

Aplicarase a técnica DAFO para identificar a postura das mulleres participantes 
fronte ás estratexias de conservación dos espazos naturais.

Divídese o grupo en 4 ou 5 subgrupos para debater as debilidades, oportunida-
des, fortalezas e ameazas da rede no seu municipio ou na súa realidade.

Posta en común dos grupos.

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

Debate e aclaración de posibles dúbidas ou erros.

Posicionamento como grupo ante a Rede Natura 2000.
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Actividade n.º17: EXPERIENCIAS PRODUTIVAS 

OBXECTIVO - Coñecer experiencias de desenvolvemento económico compatibles coa conserva-
ción en espazos de Rede Natura.

DURACIÓN 20 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS Fotocopias.

DESENVOLVEMENTO
Facilítase información de dúas experiencias produtivas en Rede Natura.

Indágase nas posibilidades que ofrece o seu contorno.

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

O obxectivo é fomentar o desenvolvemento de iniciativas produtivas compatibles, 
polo que o exercicio é de toma de contacto con esta posibilidade.

Desenvolvemento da sesión

Presentación da monitora e do módulo 3

Breve presentación das participantes e comentarios sobre o seu interese polo tema.

Breve presentación da Rede Natura 2000 e localización dos LIC galegos.

Actividade proposta: REDE NATURA 2000.

Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se analiza a potencialidade e os problemas que su-
pón a Rede natura 2000.

Actividade proposta: POR QUE É IMPORTANTE A REDE.

Exposición sobre as vantaxes e inconvenientes da Rede Natura para o medio rural.

Achegaranse exemplos de prácticas exitosas en espazos protexidos.

Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte.

Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán no próximo día de obradoiro.
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Sesión: � Agricultura e gandería ecolóxica

Presentación

Nas sociedades occidentais, atendendo ás regras do mercado, as persoas somos cada vez menos cidadás e 
máis consumidoras. Os malos hábitos alimentarios están a influír seriamente na nosa saúde e cada vez desde 
idades máis novas. Mais tamén está a influír na calidade do noso contorno e nas posibilidades de poder seguir 
explotándoo de forma racional e duradeira.

Existen movementos sociais e de consumidoras que están a demandar maior calidade nos alimentos. A alianza 
entre este sector da poboación e as agricultoras e gandeiras que se comprometan cunha produción ecolóxica 
pode ser un motor para o desenvolvemento do medio rural.

Obxectivo

- Coñecer o proceso de produción, certificación e distribución dos produtos ecolóxicos en Galicia.
- Coñecer as demandas do mercado.

Duración

2 horas.

Información teórica e conceptual

Que é a agricultura ecolóxica?

A agricultura ecolóxica é un sistema de produción agraria que pretende conseguir alimentos de máxima cali-
dade respectando o medio e conservando as características do solo, sen o uso de produtos químicos.

Esta forma de produción agraria asegura unha coherencia no momento de cultivo e recolección, na elabora-
ción de produtos e na comercialización destes. Estes produtos son identificados cunha etiquetaxe.

En Galicia están sometidos ao control segundo o regulamento actual explotacións apícolas, de plantas aromáti-
cas e medicinais, colleiteiras e adegas de viño, colleiteiras de froitos silvestres (castañas, noces, cogomelos…), 
produción de froitas, produtoras de hortalizas e froitas, produtoras de cereais e leguminosas, conservas vexetais 
e zumes, viveiristas, produtoras de carne de ave e ovos, de carne de cabra e poldros, elaboración de queixos 
e derivados lácteos, fabricación de pan, fabricación de pensos, pastos e forraxes, tubérculos e raíces.

No Consello regulador da Agricultura Ecolóxica participan non só as empresas agrarias de produción vexetal, 
senón tamén as de produción animal, as de transformación e as importadoras.
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Na actualidade no Estado español estase a cultivar deste xeito nun 11% do territorio agrícola. A produción 
galega non chega ao 1% aínda que é a que reúne mellores condicións para o seu desenvolvemento.

Cales son os beneficios para a produtora?

As mulleres integradas nas redes de produción ecolóxica viven en ambientes menos contaminados, non teñen 
riscos de toxicidade polo uso de pesticidas ou fertilizantes, e garántenlles a calidade da terra ás súas fillas e 
aos seus fillos por se queren seguir coa tradición familiar.

Os beneficios sociais son a conservación da cultura agrícola tradicional, o respecto aos ciclos naturais de pro-
dución, o maior valor nutritivo destes alimentos e o aumento da biodiversidade e de paisaxes máis variadas e, 
polo tanto, de espazos rurais e naturais demandados para o ocio.

Cales son os problemas ?

O principal problema é a distribución. O mercado mundial está a demandar estes produtos, máis valorados e 
mellor pagados que os convencionais, mais non existen moitas redes de distribución para facelos chegar.
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Proposta de actividades

Actividade n.º18: COMO SE FAI AGRICULTURA ECOLÓXICA

OBXECTIVO - Introducir as técnicas máis respectuosas.

DURACIÓN 30 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS Power-point.

DESENVOLVEMENTO

Na presentación visual farase referencia de forma gráfica e sinxela ás técnicas 
máis comúns na agricultura ecolóxica.
- Rotación de cultivos para manter a fertilidade dos solos.
- Asociacións de cultivos na mesma parcela (por exemplo, cereais e leguminosas).
- Sebes e vexetación nas marxes que atraen os insectos polinizadores que lles 

dan abrigo aos cultivos.
- Cubertas vexetais nos cultivos leñosos porque permite a reciclaxe de elemen-

tos nutritivos, mellora a estrutura do solo, aumenta a actividade microbiolóxica, 
etc.

- Integración da gandería que xoga un importante papel ao pechar os ciclos de 
nutrientes.

- A fertilización mediante o cultivo de leguminosas, fertilizantes verdes ou plantas 
de enraizamento profundo e a incorporación de fertilizantes orgánicos obtidos 
de residuos de explotacións ecolóxicas.

Posteriormente, abrirase unha rolda de preguntas:
- Que técnicas descoñecían?
- Que diferenzas atopan coa agricultura tradicional?
- Por que se deixou de cultivar así?
- Que posibilidades hai de recuperala?

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

Con esta actividade, preténdese enlazar a agricultura ecolóxica coa cultura tra-
dicional rural galega nos modelos de explotación e tamén favorecer un achega-
mento emocional a esta técnica.
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Actividade n.º19: PRODUTOS ECOLÓXICOS

OBXECTIVO
- Entender a importancia da demanda crecente de produtos ecolóxicos nos dife-

rentes mercados.

DURACIÓN 30 minutos .

MATERIAIS
Táboa de produtos que se están a producir en Galicia.
Táboas de produtos que se producen noutras comunidades e estados.

DESENVOLVEMENTO

Entrégaselle a cada grupo de 2 ou 3 participantes un exemplar de cada unha 
das táboas.

Pídeselles que identifiquen os produtos que poderían producir na súa localidade 
ou comarca dentro desta liña de produción.

Posta en común:
- Que produtos poderían achegar que xa teñen demanda e distribución en Gali-

cia?
- Que produtos “emerxentes” identifican?

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

A monitora intentará introducir o concepto de demanda real e demanda poten-
cial, co fin de valorar a agricultura ecolóxica como modelo de produción.
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Actividade n.º20: ASOCIACIÓNS E COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES

OBXECTIVO - Coñecer as demandas das cidadás e cidadáns máis exixentes.

DURACIÓN 30 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS Fotocopia

DESENVOLVEMENTO

Achégase documentación sobre os principais demandantes destes produtos:
1. Tendas especializadas.
2. Grandes superficies.
3. Feiras e mercados.
4. Asociacións e cooperativas de consumidores.

Faise un exercicio de valoración das posibilidades e atrancos para lles vender a 
produción a estes axentes.

Achégase información sobre as asociacións e cooperativas galegas de consumi-
dores 
- Alberte Rodríguez Pérez
- Árbore
- O bandullo ecolóxico
- Bioconsumo
- Daiquí
- O Grelo verde-Biocoop
- Monforte
- Ourense
- Xoaniña

Valorarase en que medida poden responder ás demandas de produtos destas 
entidades.

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

As asociacións e cooperativas de persoas consumidoras son, na actualidade, as 
maiores demandantes destes produtos, por riba do 70%; tendo en conta que non 
teñen ánimo de lucro (o que favorece manter unha mellor relación calidade/pre-
zo) e que establecen contacto directo coa persoa produtora, permiten o desenvol-
vemento de economías locais.
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Desenvolvemento da sesión

1. Introdución oral ao tema

Breve exposición introdutoria:
Agricultura ecolóxica.
Certificación.

2. Actividade: COMO SE FAI AGRICULTURA ECOLÓXICA

Infórmase sobre as técnicas habituais e proponse a reflexión en pequenos grupos sobre:
As prácticas e os modelos tradicionais de produción agrícola.
Posibilidades de produción.
3. Actividade: PRODUTOS ECOLÓXICOS

Con esta actividade preténdese que valoren os posibles cambios nos modelos actuais de produción e identifi-
quen os produtos que se están a demandar.

4. Actividade: ASOCIACIÓNS E COOPERATIVAS DE PRODUCIÓN

Unha vez desenvolvida a actividade anterior achegarase información sobre as asociacións e cooperativas 
galegas de consumidores e consumidoras para que coñezan o funcionamento e demanda, para valorar en que 
medida poderían responder ás súas necesidades

5. Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte

Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán o próximo día de obradoiro.
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Sesión: � ETIQUETAXE E CERTIFICACIÓN ECOLÓXICA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E FORESTAIS

Presentación

A cidadanía, preocupada polos problemas ambientais, está a demandar produtos e servizos máis respectuo-
sos co medio. O cambio climático, a contaminación das augas, a extinción de especies, a deforestación e 
desertificación… teñen en moitos casos a súa orixe no modelo de produción e consumo. A etiquetaxe e certi-
ficado ecolóxico é unha garantía de ética ambiental.

Obxectivo

- Coñecer como consumidoras o significado e o alcance da etiquetaxe ecolóxica.
- Recoñecer produtos e servizos que estean certificados.
- Favorecer o uso e produción de produtos certificados.

Duración

2 horas.

Información teórica e conceptual

Que é o etiquetaxe ecolóxica

A etiqueta ecolóxica é un proceso voluntario no que se certifica que un produto ou servizo é ambientalmente 
eficiente. A etiquetaxe é ao tempo unha garantía para as persoas consumidoras, xa que logo confirma a cali-
dade dos produtos; tamén é un sistema de identificación que lles facilita ás persoas consumidoras identificar os 
produtos que está a demandar. A Unión Europea creou unha etiqueta ecolóxica para os seus países membros.

Cando se trata de actividades extractiva,s como a pesca ou o marisqueo, a etiqueta certifica que non se está 
esquilmando a especie.

Para quen pode ser interesante?

Para as mulleres que estean a ofrecer produtos agrícolas ou gandeiros ecolóxicos; para as persoas que venden 
os seus produtos procesados, envasados ou en conserva; para as produtoras de viño, cervexa, zumes, etc.; 
para as que rexentan servizos de turismo rural.

Como conseguir unha etiqueta ecolóxica

Para solicitar este recoñecemento, é preciso analizar a posible acción contaminante en cada unha das fases do 
proceso de produción ou servizo. Máis tarde, haberá unha inspección para verificar a información dada.
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No caso de detectar procesos contaminantes proporanse mecanismos de minimización.

Como promover a etiquetaxe ecolóxica europea para o rural ?

A través do programa LIFE de ámbito europeo é posible promover a etiquetaxe para os produtos e servizos 
que se están a desenvolver desde o rural, tanto os referidos á produción agrícola, gandeira, pesqueira ou 
marisqueira coma nos servizos relacionados co turismo rural, artesanía etc.

Proposta de actividades

ACTIVIDADE n.º21: ETIQUETAXE ECOLÓXICA

OBXECTIVO - Identificar os distintos logotipos e o seu significado.

DURACIÓN 30 minutos.

MATERIAIS Copias a cor cos diferentes logotipos ou proxección en formato power-point.

DESENVOLVEMENTO
Repartirase por grupos o material impreso ou ben proxectaranse as distintas 
etiquetas que se deben organizar creando “tipoloxías”, segundo o significado 
destas

DESENVOLVEMENTO

A Ecoetiqueta da Unión Europea   

O Anxo Azul alemán

NF francesa 

ANAB italiana 
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ACTIVIDADE n.º21: ETIQUETAXE ECOLÓXICA

DESENVOLVEMENTO

Environmental Choice canadense 

Cisne Branco dos países nórdicos 

Agricultura biolóxica en Francia 

Agricultura ecolóxica en Europa

Agricultura ecolóxica en Galicia 

Agricultura ecolóxica en Alemaña 

Certificación forestal 

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

Coñecer o significado da etiquetaxe permite valorar os produtos e ser unha con-
sumidora consciente.
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Actividade n.º22: AS OUTRAS ETIQUETAS

OBXECTIVO
- Identificar os logotipos que aparecen nos produtos que consumimos habitual-
mente.

DURACIÓN 30 minutos, aproximadamente.

MATERIAIS Envases e embalaxes de produtos de consumo habitual.

DESENVOLVEMENTO

Identificarán cada logotipo, intentando explicar o seu significado, e aclararanse 
aqueles que se descoñezan.

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS
Debate e aclaración das posibles dúbidas ou erros.

Desenvolvemento da sesión

1. Breve presentación do significado de normativa e certificación ecolóxica

Introdución oral co apoio de imaxes.

2. Identificar os logotipos da etiquetaxe ecolóxica e o seu significado

Actividade proposta: ETIQUETADO ECOLÓXICO

3. Exposición sobre as vantaxes e inconvenientes do etiquetado ecolóxico

Aportaranse exemplos de produtos concretos.

4. Identificar os outros logotipos dos envases

Actividade proposta: AS OUTRAS ETIQUETAS

5. Resumo da sesión e conclusións do módulo.

Comentar brevemente os temas traballados nesta e nas outras sesións. Valoración do módulo e da súa utilidade.
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MÓDULO 3
MULLER E AUTOEMPREGO NO RURAL
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MÓDULO_3_ MULLER E AUTOEMPREGO NO RURAL

Galicia é unha das comunidades onde se crearon máis empresas nos últimos anos, malia que é certo que o 
66% das persoas emprendedoras son homes e só un 34% son mulleres, pero estas teñen un menor índice de 
fracaso, xa que o 60% dos seus proxectos consolídanse.

Emprender significa darlle principio a unha empresa traballosa ou que presenta dificultades. Segundo dife-
rentes estudos, a personalidade, motivacións e modo de pensamento das mulleres axústanse máis ao perfil 
descritivo da persoa emprendedora, polo que as mulleres contamos con todos os requisitos para levar a cabo 
emprendementos exitosos nun mundo que cada vez nos debe ser menos alleo.

Obxectivo

- Fomentar o espírito e a cultura emprendedora entre as mulleres do medio rural.

Duración

6 horas, distribuídas en 3 sesións de 2 horas cada unha.

Sesións

Sesión n.º 10: Espírito empresarial e autoemprego.
Sesión n.º 11: Emprendedoras no medio rural.
Sesión n.º 12: Idea e plan de Empresa.

Bibliografía

- CÁMARAS DE COMERCIO e FUNDACIÓN INCYDE (2003): Factores para consolidar una empresa. Cáma-
ras de Comercio.

- CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA: Entorno para a creación de empresas e fomento das 
iniciativas empresariais en Galicia. Informe 1/00.

- MORIANO LEÓN, J.A. (2005): El perfil psicosocial del emprendedor. Colección Estudios. Consello Económi-
co e Social.

- RIBAS BONET, M.A (2005): Mujer y trabajo en la economía social. Colección Estudios. Consello Económico 
e Social.

- SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE (2006). Guía de emprendemento.Proxecto Calíope. Santiago de Com-
postela. Xunta de Galicia.

- XUNTA DE GALICIA (2005): Módulo ocupacional de creación de empresas. Santiago de Compostela. Direc-
ción Xeral de Formación e Colocación.

- XUNTA DE GALICIA (2004): Módulo ocupacional de creación de empresas. Guía para o titor. Santiago de 
Compostela. Dirección Xeral de Formación e Colocación.

- IGAPE. Guía do emprendedor. http://www.igape.es/guia-do-emprendedor.htm
- CÁMARA COMERCIO http://www.camaravigo.es/dmdocuments/presentación.pdf 
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Sesión: 10 ESPÍRITO EMPRESARIAL E AUTOEMPREGO

Presentación

As transformacións da sociedade galega en todos os eidos supoñen tamén un auxe crecente das actividades 
económicas que requiren da existencia dun adecuado espírito empresarial e da figura da emprendedora 
ou emprendedor que o encarne. O espírito empresarial é a actitude e o proceso de crear unha actividade 
económica, combinando a asunción de riscos, a creatividade e a innovación, cunha xestión sólida e cunha 
organización nova.

Obxectivo

- Visibilizar e analizar en que medida as mulleres se adaptan ao perfil psicosocial dunha persoa emprendedora.

Duración

2 horas.

Información teórica e conceptual

Que é o espírito emprendedor?

“O espírito empresarial é o motor da innovación, a competitividade, a creación de emprego e o crecemento 
económico. O autoemprego é quen de converter novas ideas en empresas de éxito e sacar partido do poten-
cial persoal dos grupos máis desfavorecidos no mercado laboral, para que creen os seus propios postos de 
traballo e atopen un lugar mellor na sociedade” (Comisión das Comunidades Europeas 2003).

En Galicia, a pesar de ser unha das comunidades onde se crearon máis empresas nos últimos anos, aínda 
non se está a aproveitar suficientemente ese potencial nin se valora socialmente o suficiente a figura da em-
prendedora ou emprendedor. Todas as enquisas sociolóxicas demostran que aínda un 90% da mocidade non 
contempla a posibilidade de constituír unha empresa. Unha sociedade non emprendedora ten “un problema 
existencial”, o da súa propia viabilidade. O problema agrávase cando nos situamos no medio rural.

Cando pensamos en buscar un emprego normalmente, pensamos nun traballo por conta allea, na empresa 
privada ou nas administracións públicas. Desde sempre, esa foi a educación prioritaria e agora que as cousas 
están cambiando a ese nivel parece coma se o noso cerebro se resistise a contemplar outras alternativas, a 
aceptar un itinerario de emprego por conta propia. É que as galegas e os galegos somos ou temos menos 
intelixencia ou decisión?. 

Esa non é a cuestión, o que ocorre é que non estamos afeitas e afeitos a pensar nesa posibilidade e aínda nos 
pode a influencia do contorno e, principalmente, da familia, que nos segue a aconsellar a elección “segura” 
dun posto funcionarial ou dun traballo fixo, como se nestes tempos iso fose máis doado que iniciar un proxecto 
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empresarial. Ademais, o feito de ser muller supón dificultades engadidas porque aínda hai quen pensa que 
o espírito emprendedor é propio dos homes, que por natureza buscan o risco e o poder para mellorar a súa 
situación, mentres que as mulleres queren seguridade, son benevolentes e preocúpanse demasiado polos  de-
mais, polo que non serven para levar un negocio.

A pesar de todo, a realidade é teimuda e a necesidade obriga, de forma que o autoemprego ten cada vez 
maior presenza e peso na economía, xa que representa o 6,5% do PIB e máis do 2/3 do emprego. Case o 
90% das empresas son pequenas empresas. Se falamos de espírito empresarial, é verdade que o 66% das 
persoas emprendedoras son homes e só un 34% mulleres, pero non obstante elas teñen un menor índice de 
fracasos, xa que o 62% dos seus proxectos consolídanse, e este é un dato moi significativo se o poñemos en 
relación cos empregos por conta allea, onde as mulleres sofren maior precariedade e desemprego que os 
homes, por non falar da discriminación salarial e da segmentación vertical e horizontal.

Segundo un estudo das Cámaras de Comercio e a Fundación INCYDE, publicado no 2003, as principais mo-
tivacións para crear unha empresa son: o desexo de traballar por conta propia (42%), mellorar o patrimonio 
persoal (19%) e saír do desemprego (14%).

As persoas emprendedoras buscan principalmente autorrealización persoal e a independencia que supón tra-
ballar para si, pero tamén a obtención de rendas en consonancia, co esforzo realizado e a satisfacción laboral 
que implica non ter xefes e aceptar os desafíos.

Que significa ser unha persoa emprendedora? Que as diferencia das demais?

Segundo o Dicionario Xerais da Lingua, emprender significa darlle principio a unha empresa traballosa ou que 
presenta dificultades. A literatura científica deu moitas definicións diferentes do “emprendedor”, segundo se 
contemple desde a socioloxía, a economía, a teoría da administración ou a psicoloxía. De todas elas pódense 
recoller atributos comúns que nos permitan visibilizar as capacidades propias dunha persoa emprendedora:

1. Identificar oportunidades. Esta é a conduta básica da persoa emprendedora, estar alerta e explorar conti-
nuamente o contorno para descubrir oportunidades de negocio, alí onde outras non ven nada.

2. Realizar innovacións. Significa non limitarse a imitar ou realizar o mesmo que xa se está a facer, senón crear 
novos produtos ou servizos que permitan abrise camiño nun mercado saturado.

3. Obter recursos e utilizalos eficazmente. Ser unha persoa emprendedora non implica dispor de todos os 
recursos necesarios, pero debe buscar o capital e os medios para empezar e, ademais, xestionalos ben para 
consolidar o proxecto empresarial.

4. Asumir riscos. A persoa emprendedora sempre arrisca capital, ás veces patrimonio, prestixio e futuro profe-
sional, ao contrario dunha empregada por conta allea.

5. Crear unha nova empresa. Toda conduta emprendedora diríxese á creación dunha nova organización ou 
negocio.
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A definición que ofrece Varela (1998) recolle estas características, ao expor que emprendedora é “ a persoa 
capaz de percibir unha oportunidade de produción ou de servizo e, ante ela formula libre e independente-
mente unha decisión de consecución e asignación dos recursos naturais, financeiros, tecnolóxicos, e humanos 
necesarios para poder pór en marcha o negocio que, ademais de crear valor adicional para a economía, 
xera traballo para el e moitas veces para outras persoas. Neste proceso de liderado creativo, a persoa em-
prendedora inviste cartos, tempo e coñecementos, e participa na montaxe e operación do negocio, arriscando 
recursos e prestixio profesional, pero buscando recompensas monetarias e persoais”.

Cal é o perfil das persoas emprendedoras?

Aínda que sexa difícil describir que é o que leva a unha persoa a traballar por conta propia, o seu perfil des-
critivo adoita responder ás seguintes motivacións, características persoais e modo de pensar:

1. Motivacións para emprender.

• Necesidade de logro, entendida como unha combinación de motivos para levar a cabo algo difícil, superar 
obstáculos e obter un alto rendemento de forma independente, coa finalidade de incrementar a consideración 
dunha mesma/o, a través de exercitar con éxito o seu propio talento.

• Necesidade de refuxio, sentida por moitas persoas que polas causas que sexan están insatisfeitas co seu 
traballo asalariado ou coa súa falta de traballo ou ben porque se senten discriminadas e buscan na liberdade 
e flexibilidade do autoemprego unha opción máis equilibrada entre vida e traballo.

Referíndose ás motivacións das mulleres emprendedoras, Cromie e Hayes (1988) estableceron unha tipoloxía 
coon base nas seguintes categorías: 

a) Innovadoras: mulleres con necesidade de autonomía e logro, con preparación técnica e de xestión, que 
están insatisfeitas no seu traballo.

b) Dualistas: mulleres que buscan a flexibilidade que lles permita conciliar a súa vida profesional e familiar.

c) Retornadas: mulleres que volven ao mundo laboral despois de sacar adiante a súa familia, con pouca prepa-
ración e escasas posibilidades de inserción no mundo laboral, polo que buscan no autoemprego unha fonte 
de autonomía e satisfacción persoal.

2. Características de personalidade:

- Disposición a asumir riscos, o que non significa temeridade ou imprudencia, senón cálculo dos riscos a asu-
mir, decidindo que cando estes non son moi altos vale a pena tomar ese camiño.

- Autoconfianza, de forma que o éxito ou o fracaso da conduta da persoa emprendedora se considera que 
depende sobre todo de si mesma e non tanto do contexto.
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- Creatividade, tanto para a produción de solucións orixinais e adecuadas como para a implantación de ideas 
novas. As persoas creativas tenden a pensar de forma non convencional, poñendo en dúbida os procede-
mentos establecidos e adaptándose na resolución dos problemas.

- Iniciativa, anticipándose aos problemas futuros, necesidades ou cambios.
- Perseveranza, que significa empeño e tenacidade no desenvolvemento da actividade e no cumprimento do 

prometido.

3. Modo de pensamento.

O estilo cognitivo ou modo de pensamento fai alusión á forma preferida pola persoa emprendedora para re-
coller, procesar e avaliar a información. Parece que amosan preferencia polo estilo intuitivo, tanto porque se 
axusta mellor ao contorno no que se desenvolve unha empresa, con certo grao de presión temporal e de incer-
teza, como polo feito de que as persoas emprendedoras están orientadas fundamentalmente á acción. É como 
se utilizasen máis o “hemisferio directo do cerebro”, onde predomina a intuición e a actividade relacional.

Pois ben, despois de todo isto, ben parece que son precisamente as mulleres as que teñen capacidades e per-
sonalidades máis axustadas ao perfil descritivo da persoa emprendedora. Ser muller supón unha serie de ha-
bilidades relacionais, de capacidade organizativa, de resistencia, de perseveranza, de iniciativa e intuición, 
de disposición para asumir riscos e de vitalidade ou enerxía para enfrontalos, que tal parece que todas as mu-
lleres deberían ser emprendedoras. E seguramente así o é, aínda que poida ser na empresa equivocada, nese 
papel de coidadora dos demais e de responsable exclusiva da familia, que o condiciona todo e que aínda por 
riba nin se recoñece. Isto explica que a maior debilidade das mulleres á hora de emprender radique na falla 
de confianza en si mesmas e no feito de que as mulleres se deixen influenciar moito máis que os homes polas 
presións que exercen as persoas do seu contorno sobre o desenvolvemento dunha conduta emprendedora, 
especialmente daquelas que conforman o núcleo familiar.
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Proposta de actividades

Actividade n.º 23: PRESENTACIÓN DUNHA EMPRENDEDORA DA ZONA

OBXECTIVO - Visibilizar os modelos de conduta exitosos de emprendedoras.

DURACIÓN 60 minutos, aproximadamente.

DESENVOLVEMENTO

A formadora contactará previamente cunha muller emprendedora da zona á que 
invitará a participar na sesión, co obxectivo de comentar co grupo a súa expe-
riencia de emprendemento.

A formadora elaborará un guión que facilitará o discurso da relatora:
- Como xurdiu a idea de crear unha empresa?
- Apoios e obstáculos que atopou no seu contorno familiar e social.
- Estratexias de adaptación da conciliación da vida laboral, familiar e persoal.

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

Ser emprendedora supón un aumento de funcións e de tarefas que propicia o 
incremento da percepción persoal das capacidades dunha mesma, elevando a 
nosa autoestima e facilitando o noso empoderamento persoal e social a través da 
satisfacción de desenvolver exitosamente habilidades e talentos persoais.

A formadora pode inducir ao coloquio coa relatora a través da formulación das 
seguintes cuestións:

- Que aprendiches sobre ti mesma durante e despois do proceso de emprende-
mento?

- Como era a túa vida antes de emprender o teu negocio?
- Como é a túa vida agora?
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Desenvolvemento da sesión

1. Resumo da sesión anterior

Animar as participantes a que fagan un breve percorrido polo traballado na sesión anterior.

2. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se expón a experiencia dunha emprendedora da 
zona. 

Actividade proposta:PRESENTACIÓN DUNHA EMPRENDEDORA DA ZONA. 

3.Exposición oral de contidos

Unha vez desenvolvida a actividade anterior, achegarase información sobre:

- O espírito empresarial.

- Perfil das persoas emprendedoras.

4. Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte

Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán o próximo día de obradoiro.
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Sesión: 11 EMPRENDEDORAS NO MEDIO RURAL

Presentación

O medio rural non é o que era, e isto é así en todos os sentidos. Antigamente, todo xiraba ao redor da agricul-
tura e a gandería e, aínda que hoxe segue sendo un compoñente fundamental, as zonas rurais caracterízanse 
pola súa multifuncionalidade e polas súas referencias máis ou menos urbanas, en función da distancia que as 
separa das cidades ou das áreas industriais. É certo que non son o mesmo as zonas do interior de Lugo ou 
de Ourense que as zonas costeiras, pero en todos os lugares aparecen novas oportunidades de negocio en 
relación co contorno onde se pretende desenvolver unha empresa.

Obxectivo

- Dar a coñecer o tecido empresarial da zona facendo fincapé na creación de novas empresas, sectores de 
actividade e a viabilidade destas.

Duración

2 horas.

Información teórica e conceptual

O contorno empresarial

O contorno xeral onde se desenvolve unha empresa é aquel conxunto de factores de carácter económico, 
político, normativo, xeográfico, social, cultural e tecnolóxico que afecta ou pode afectar a súa actividade, os 
seus clientes e provedores, etc., de modo que o seu coñecemento e análise se converten en elementos esenciais 
na realidade da empresaria ou empresario.

O medio rural vén sufrindo o abandono de gran parte das actividades agrarias, o envellecemento da po-
boación e o despoboamento, factores que determinan a caída do consumo interno e a inviabilidade de certas 
actividades económicas que non estean orientadas a mercados e consumidoras urbanas.

Se pensamos no sector agrogandeiro é verdade que coas sucesivas reformas da política agrícola común (PAC) 
vai ser cada vez máis difícil manter explotacións rendibles, que esixen unidades de grandes dimensións tecni-
ficadas, que consomen gran cantidade de produtos químicos e que, por outra parte, son moi masculinizadas. 
Pero, non obstante, teñen cabida as pequenas explotacións orientadas a abastecer nichos de mercado con 
produtos de calidade ou ecolóxicos. Aquí temos un marco de oportunidades interesante para a muller empren-
dedora, sobre todo se é capaz de asociarse e de enfrontar os problemas de distribución e comercialización 
que son a principal barreira externa deste negocio. Tamén as actividades silvícolas e de conservación do 
medio ofrecen posibilidades interesantes en marcos locais ou comarcais determinados, de doada avaliación, 
aínda que hoxe o principal problema destas empresas é atopar a man de obra adecuada.
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A manufactura téxtil e de confección, que aínda ten unha certa implantación no rural, perdeu a importancia 
que tiña e tenderá a desaparecer pola política de deslocalización aplicada que beneficia a outros países, 
(primeiro Portugal e Marrocos, despois Turquía e agora China). Porén, as mulleres emprendedoras teñen unha 
presenza determinante na elaboración de alimentos de calidade, en mercados selectos e limitados, como con-
servas vexetais, embutidos, queixos ou alimentos precociñados.

Os cambios na sociedade galega, como o incremento das rendas e a capacidade de gasto, a extensión do 
benestar social ao medio rural, a maior valoración do patrimonio rural e o sobreenvellecemento da poboación 
aumenta o consumo e favorecen a aparición de novas oportunidades en servizos de atención ás persoas de-
pendentes, en servizos educativos, culturais, persoais, de ocio e turismo.

A crecente avaliación positiva do medio por parte das sociedades urbanas tradúcese tamén en valor de mer-
cado, tendencia que explica o maior consumo de produtos ecolóxicos, o incremento da función residencial no 
rural, o auxe do turismo rural e as novas funcións ambientais asignadas ás actividades agrarias e forestais.

Boa parte do noso medio rural conta cunha arquitectura popular e un patrimonio histórico e territorial singular, 
xa que o subdesenvolvemento evitou a industrialización e a escasa capacidade económica endóxena retardou 
a súa destrución. Isto tamén ofrece posibilidades de mercado para unha ampla gama de actividades nas que 
as mulleres rurais son as principais protagonistas.

Tanto a democracia como a asunción de competencias pola Administración galega e polos concellos favore-
ceu a creación de servizos públicos e privados, financiados con fondos públicos, que xera outro contorno de 
oportunidades onde empresarias e traballadoras teñen unha significativa presenza.

A mellora xeneralizada das infraestruturas e dos servizos de transporte favorece o achegamento das zonas 
rurais aos mercados urbanos, facilita o acceso de turistas e a chegada de novos residentes que se desprazan 
a cotío para traballar nas vilas ou cidades ou ben de retornados, que abandonan a cidade para desenvolver 
unha vida profesional e persoal no medio rural.

Politicamente, as actividades de desenvolvemento rural están sendo apoiadas e impulsadas desde diversos 
eidos, con especial fincapé na creación de emprego.

As políticas activas de emprego e, concretamente, a formación ocupacional, cofinanciada polo Fondo Social 
Europeo, INEM e Servizo Galego de Colocación, xunto aos programas de escolas obradoiro e casas de ofi-
cios, posibilitan unha oferta formativa diversa, de xeito que para as mulleres –consideradas como colectivo 
de risco polos problemas que sofren no acceso e mantemento do emprego– resulta hoxe relativamente sinxelo 
adquirir coñecementos para o desempeño dunha variada gama de ocupacións que, con frecuencia, se tradu-
cen en proxectos empresariais.

Especial incidencia na creación de empresas tiveron e van ter, cando menos ata a finalización do novo perío-
do 2007-2013, as políticas europeas de desenvolvemento rural (iniciativas Leader) que achegan recursos moi 
importantes, de ata o 50% do custo, para proxectos empresariais de certa viabilidade. A Axencia Galega 
para o Desenvolvemento Rural (Agader), adscrita á Consellería de Medio Rural, é o ente público que promove 
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e coordina o desenvolvemento rural, co fin de mellorar as condicións de vida e frear o despoboamento do 
territorio rural.

Precisamente da análise das actuacións e investimentos das mulleres rurais no marco das iniciativas Leader II e 
Leader+, podemos comprobar a multifuncionalidade e diversificación económica no medio rural:

- Aloxamentos de turismo rural. As mulleres tiveron gran protagonismo neste grupo de actividades, non 
só na construción de distintos tipos de instalacións hoteleiras, senón tamén na rehabilitación de casas, pazos 
e edificios históricos ou construcións rurais tradicionais, como por exemplo muíños.

- Creación e mellora de pequenas empresas. En moitas ocasións, as mulleres convertéronse en empre-
sarias coa posta en valor de producións e recursos locais (queixo e mel, cooperativas vitivinícolas, castañas, 
etc.), pero tamén na mellora de empresas xa existentes, coa introdución de novas tecnoloxías e equipos 
especializados.

- Servizos de proximidade. Tanto os servizos de carácter persoal coma os orientados ás empresas expe-
rimentaron un notable crecemento nos últimos anos, con participación maioritaria de mulleres.

- Conservación e mellora do medio e do entorno. Este tipo de iniciativas aínda está pouco desenvolvi-
do e, ao igual que as actividades de ocio e servizos asociados ao turismo rural, a participación das mulleres 
tampouco é moi significativa. Porén, as posibilidades son importantes porque as necesidades para satisfacer 
na restauración e conservación do patrimonio paisaxístico de montes e ríos son evidentes.

- Actividades de artesanía. Neste grupo tamén a actividade das mulleres é moi notable, tanto na ela-
boración e comercialización de produtos de calidade, coma na achega de creatividade e orixinalidade de 
deseños.

A realidade das emprendedoras rurais desvélanos algúns problemas que é preciso sinalar:
En primeiro lugar, pode constatarse como as actividades principalmente desempeñadas son produto da ex-
tensión ao mundo do traballo retribuído das habilidades adquiridas nos labores reprodutivos. Os sectores 
máis dinámicos, sobre todo nas zonas rurais máis preto das cidades e vilas, como a construción e a industria, 
seguen a estar fortemente masculinizadas e apenas se avanza neste eido.

En segundo lugar, moitas das oportunidades aparecen nas vilas que son cabeceira de comarca ou en áreas 
de especialización produtiva, industriais ou de servizos, o que nos remite ao problema dos desprazamentos 
e do tempo dispoñible da muller emprendedora para as relacións persoais e familiares, para a formación e 
para o ocio.

En terceiro lugar, moitas actividades son estacionais e a retribución anual é escasa, polo que é necesario 
desenvolver máis dunha actividade ao cabo do ano, ou seguir vinculada a unha produción agro-gandeira de 
autoconsumo, e esta pluriactividade é a base de todos os problemas da muller en relación coa súa calidade 
de vida, que require tempo para actividades persoais, de ocio e de relación social.
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Por outra parte, en canto ás dificultades específicas que atopan as mulleres para acceder a un emprego retri-
buído, sexa por conta propia ou allea, que teñen que ver co xénero, hai que ter en conta a especial raizame 
cultural no medio rural e a presión social da comunidade e da familia, que se sente máis directa e próxima 
que no medio urbano, o que moitas veces provoca acusacións de abandono da familia e, correlativamente, 
sentimentos de culpa na muller emprendedora. Existe unha dobre normativa, non escrita, que trata desigual-
mente a mulleres e homes. Os homes poden traballar e estar ocupados moitas horas, pero teñen dereito ao 
descanso e tempo libre, mentres que as mulleres non, xa que teñen que facer fronte á dobre ou tripla xornada, 
sen dispoñibilidade de tempo persoal. A toma de conciencia por parte da muller deste feito limitativo da súa 
liberdade de elección provoca unha reacción ambivalente: por unha parte atopa menor motivación e satisfac-
ción subxectiva de cara a un proxecto emprendedor, pero por outra reafírmase nos seus desexos e intereses e 
mobiliza recursos e accións para levalos a cabo, e isto último sempre supón un elemento de realización per-
soal, de empoderamento e de desenvolvemento das súas capacidades. A muller emprendedora, polo feito de 
selo, mellora a súa calidade de vida en canto que exerce a liberdade de elixir a súa forma de vida e aumenta 
as súas funcións transgredindo normas consuetudinarias.

Pois ben, analizado o contorno xeral, especialmente o comarcal, onde se quere desenvolver un determinado 
proxecto empresarial e atopando cada muller, en si mesma, as motivacións suficientes para abordalo, debera-
se ter unha idea, que será o piar básico para crear unha empresa. A idea non ten por que ser xenial, orixinal 
ou de innovación pioneira, pero si que ten que satisfacer unha necesidade non cuberta polo mercado ou me-
llorar unha necesidade con base na calidade ou nas novas prestacións, etc. En calquera caso hai que ter en 
conta o contorno específico, o que require, cando menos, a análise das seguintes cuestións:

- Análise do contorno socioeconómico. Resultará necesario coñecer o sector onde unha quere introdu-
cirse e o seu funcionamento, tendencia, se existe algunha normativa ou lexislación que impoña algún tipo de 
requisitos ou barreiras a esa actividade, etc.

- Análise da demanda e da clientela. Débese concretar que necesidade se pretende satisfacer, contem-
plando os aspectos que realmente se demandan dese produto ou servizo para ver que, efectivamente, imos 
satisfacer unha necesidade do mercado. Para definir a clientela potencial, delimitaremos características como 
idade, poder adquisitivo, nivel cultural, hábitos de consumo…Deste xeito, a través dun pequeno estudo de 
mercado, iremos madurando a idea orixinaria.

- Análise da competencia. Especialmente, teremos que considerar aquelas empresas que no sector que 
se está a tratar cobren unha maior cota de mercado, que son as que máis poden condicionarnos. Hai que 
investigar como traballa a competencia, que prezos ofrece, prazos de entrega, etc., para estudar cales son 
os seus puntos febles e fortes e comparalos coa nosa idea orixinaria, para ir así mellorándoa.

- Análise dos provedores. Deberanse determinar as necesidades, materias primas e produtos que son 
necesarios no desenvolvemento normal da actividade que se pretende levar a cabo, elaborando a correspon-
dente lista e anotando a frecuencia e volume de compras para realizar. Haberá que coñecer os prezos que 
ofrecen os distintos provedores para ver cal é máis competitivo e tamén considerar a política de aprazamen-
tos de pago de cada un, as garantías que ofrecen, os custos de transporte, etc.
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- Análise de localización. Comprobar que a localización é adecuada e ofrece vantaxes en función da 
proximidade da clientela, dos provedores, da localización da competencia, dos custes de transporte, da 
obtención de subministros básicos como auga, luz, teléfono, acceso a Internet, etc.

- Análise dos recursos humanos. Necesitaremos concretar as funcións que se van desenvolver, cantos 
postos de traballo son necesarios, que cualificacións, etc. Se realmente se necesita contratar persoal será 
necesario facer un pequeno organigrama empresarial, establecendo responsabilidades e funcións, horario, 
salario e modalidades de contratación.

- Análise de vendas. Definiremos así os obxectivos previstos dende unha perspectiva cuantitativa. Ás veces 
pode que non sexa doado, porque a actividade pode ser estacional e as previsións mensuais non serven. 
Como mínimo hai que facer previsións para o primeiro ano e despois iranse determinando as dos anos vin-
deiros que, loxicamente, deben ser maiores.

- Análise do prezo. Haberá que detallar os elementos que van contribuír a fixar un prezo que sexa com-
petitivo e rendible. Para iso, hai que considerar tanto os factores externos (consumidores finais, distribución, 
competencia, marco legal, se é o caso) como os factores internos (previsión de vendas, custos de produción, 
estratexia de márketing).

- Análise da distribución. Deberemos resolver como van chegar os produtos ás persoas que os deman-
den. Iso conleva coñecemento de intermediarios, áreas de distribución, custes de transporte, decisión de 
subcontratación,etc.

- Política de comunicación. Trátase de lle dar a coñecer o produto ou servizo á clientela potencial. Debe-
mos establecer a imaxe da empresa, a diferenciación que se ofrece, a identificación dun logotipo ou anagra-
ma, marca, nome ou denominación social. Decidir se vai ser necesario ou non un programa de promoción, 
publicidade, tipo de linguaxe a empregar, slogan, etc.

- Análise dos investimentos previstos. Débese reflectir o investimento inicial previsto, contemplando 
todas as necesidades para comezar a actividade: terreos, local, instalacións, alugamentos, maquinaria, 
mobiliario, material de oficina, subministracións, gastos de xestión e impostos. Xunto a isto, hai que avaliar 
os recursos de que se dispón e as necesidades e posibilidades de fontes alleas: subvencións, empréstitos 
bancarios, arrendamentos financeiros. Tamén sería necesario elaborar un balance inicial e final, que reflicta 
os investimentos e máis os recursos propios e alleos necesarios ao inicio e aos tres anos de actividade, e 
unha conta de resultados provisoria, que reflicta os ingresos polas vendas e os gastos que hai que afrontar 
nos tres primeiros anos.

- Análise das distintas formas xurídicas. Debemos optar por aquela forma xurídica que mellor se adap-
te ás características da empresa que queremos iniciar, considerando as vantaxes da elección que fagamos 
entre as moitas posibles: autónoma, comunidade de bens, sociedade limitada, sociedade anónima, coopera-
tiva, sociedade laboral… Isto é unha elección que vai estar relacionada coa actividade que se pretenda levar 
a cabo, se se vai realizar soa ou con outras persoas, do capital inicial co que se conte, do tipo de achegas 
que van achegar outras socias ou socios, cos trámites e obrigas de constitución, coas subvencións que se 
pode recibir, obrigas fiscais, etc.
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Nada disto é excesivamente complicado, e sempre se pode contar coa axuda e o asesoramento necesario, 
pero si é imprescindible para que a nosa idea orixinaria de negocio poida converterse nunha idea de em-
presa, que non só nos proporcione emprego durante un tempo, senón que garanta unha remuneración ade-
cuada tanto para o traballo como para o capital investido. Trátase de que, transcorrido un tempo razoable, os 
ingresos e gastos estean equilibrados e progresivamente produzan beneficios, que, en definitiva, é o obxectivo 
de toda empresa.

Cando se empeza a falar da idea de empresa, todo o mundo pregunta, con que subvencións conto? A cuestión 
esencial é que a empresa debe ser rendible sen subvencións, senón é mellor non iniciala, abandonar a idea 
e buscar outra. Por outra parte, moitas persoas pensan que elas soas, contra todos, poden desenvolver unha 
idea xenial de empresa, o que practicamente en todos os casos conduce ao fracaso. No proceso de formación 
da idea empresarial é conveniente falar coas amizades, coa familia, con persoas expertas ou profesorado, no 
seu caso, saber escoitar e garantir unha certa aceptación do contorno máis próximo.
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Proposta de actividades

Actividade n.º 24:

PRESENTACIÓN DUNHA PERSOA EXPERTA EN PROMOCIÓN DO EMPREGO NA ZONA

OBXECTIVO
- Difundir a existencia e utilidade da Rede de Técnicas e Técnicos de Emprego e 
dos Grupos de Acción Local.

DURACIÓN 60 minutos, aproximadamente.

DESENVOLVEMENTO

A formadora contactará previamente coa técnica de emprego da zona ou do 
grupo de acción local, á que invitará a participar na sesión co obxectivo de lle 
explicar ao grupo os emprendementos existentes na zona.

A formadora elaborará un guión que facilitará o discurso da persoa relatora:

- Sectores de actividade representados na zona.
- Novos focos de emprego.
- Debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades da zona.

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

A formadora pode inducir ao coloquio coa relatora, a través da formulación das 
seguintes cuestións:

- Que necesidades están sen cubrir ou deficitariamente cubertas na zona (servi-
zos da vida cotiá, servizos de ocio, servizos de mellora da calidade de vida, 
servizos ambientais)?

- Que experiencias exitosas coñece no territorio?
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Desenvolvemento da sesión

1. Resumo da sesión anterior

Animar as participantes a que fagan un breve percorrido polo traballado na sesión anterior.

2. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se expón a situación empresarial da zona. 

Actividade proposta:PRESENTACIÓN DUNHA PERSOA EXPERTA EN PROMOCIÓN DE EMPREGO DA 
ZONA.

3. Exposición oral de contidos

Unha vez desenvolvida a actividade anterior, achegarase información sobre:

− O contorno empresarial.

4. Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte

Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán o próximo día de obradoiro.
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Sesión: 12 IDEA E  PLAN DE EMPRESA

Presentación

Nos últimos anos, a participación da muller nos proxectos empresariais e a súa elección do autoemprego como 
carreira profesional é cada vez máis salientable. Ter unha idea de empresa é relativamente doado, tamén 
no medio rural. Porén, unha vez que se ten a idea de empresa e se tomou a decisión de creala, as persoas 
emprendedoras dedican unha media de cinco meses a madurar esa idea e a planificar a empresa antes de 
poñela en marcha. Durante este proceso, só un 35% destas persoas realizan un plan de empresa (Cámaras de 
Comercio e Fundación INCYDE, 2003). Polo que se ve, a maioría das persoas emprendedoras confían máis 
na súa intuición que na planificación e este é un erro esencial, porque enfrontan a aventura empresarial sen ter 
conciencia da súa viabilidade. De feito, das empresas que se crean, catro anos despois só permanecen activas 
ao redor do 53%, aínda que é certo que as constituídas por mulleres rexistran unha menor mortalidade.

Obxectivo

- Sensibilizar sobre a necesidade de madurar a idea de empresa e coñecer os apoios técnicos existentes á 
hora de realizar un plan de empresa.

Duración

2 horas.

Información teórica e conceptual

Que é un plan de empresa?

É un instrumento que identifica documentalmente, describe e analiza unha oportunidade de negocio, examina 
a viabilidade técnica, económica e financeira desta, e formula todos os procedementos e estratexias necesa-
rias para converter a devandita oportunidade de negocio nun proxecto empresarial concreto.

Na elaboración do plan de empresa reflíctese a idea de empresa con dúas finalidades concretas:

- Permitirlle á persoa emprendedora levar a cabo un estudo de todas as variables que puidesen afectar a 
oportunidade de negocio en cuestión, achegándolle a información necesaria para determinar con certeza 
dabondo a viabilidade da súa idea empresarial. Pero ademais, servirá como ferramenta interna para, unha 
vez posta en marcha a empresa, avaliar os seus logros e as súas desviacións sobre o escenario previsto.

- Ser carta de presentación da emprendedora e do seu proxecto ante terceiras persoas: organismos públicos e 
axencias, bancos, investidores institucionais e privados, sociedades de capital risco, etc., á hora de solicitar 
calquera tipo de axuda, colaboración ou apoio financeiro.
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Como o plan de empresa, ademais dunha guía de planificación empresarial é unha carta de presentación, de-
bemos esforzarnos en que estea ben redactado, estruturado e presentado. Trátase de expoñer cal é a nosa idea 
empresarial, que xa está suficientemente madurada, coa maior claridade posible, tendo en conta a quen vai 
dirixido, o sector ou tipo de actividade da que se trata e mesmo o lugar onde se desenvolverá esa actividade.

Para redactar un plan de empresa que teña utilidade, non podemos enganar os demais nin a nós mesmas, polo 
que a información ofrecida debe ser clara, concisa, veraz, comprobable e actual, coidando que a mesma sexa 
completa, que contemple todas as áreas de actividade a desenvolver. Debemos considerar que, ademais de 
nós, o documento van lelo outras persoas (investidores, bancos, provedores, etc), polo que debemos utilizar 
unha linguaxe que poida ser entendida.

A Dirección Xeral de Formación, da Consellería de Traballo (http://traballo.xunta.es), ten editado un módulo 
ocupacional de creación de empresas, de carácter transversal, onde se detalla a descrición técnica dos con-
tidos dun plan de pequena empresa ou de microempresa, ao que se pode acudir si se quere profundar neste 
aspecto, que transcende ao obxectivo de sensibilización deste traballo.

Por outra parte é importante insistir en que existe unha rede de organismos e institucións dispostas a axudar 
e asesorar a todas as persoas que teñan unha idea empresarial e queiran levala a cabo ou simplemente que 
queiran considerar as súas posibilidades. 

Podemos recorrer ao Igape (Instituto Galego de Promoción Económica), onde non só atoparemos información, 
senón tamén titorización e asesoramento especializado dirixido ás persoas emprendedoras. Podemos dirixir-
nos á Dirección Xeral de Promoción do Emprego da Consellería de Traballo, onde nos informarán das posibi-
lidades de subvencións segundo a actividade que queiramos desenvolver e a empresa que queiramos montar. 
Podemos acudir ás cámaras de comercio ou ás sedes da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ou 
tamén á Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos de Galicia (UPTA). Se pensamos que será mellor 
constituír unha cooperativa ou sociedade laboral, tamén podemos acudir aos sindicatos máis representativos 
de Galicia (CIG, UXT, CCOO). 

A onde nos podemos dirixir?

En calquera caso, non podemos esquecer que estamos a falar de crear empresas para o desenvolvemento 
rural, e neste caso dispoñemos de dúas referencias fundamentais:

Agader (www.agader.xunta.es), adscrita á Consellería de Medio Rural. Esta Axencia promove e coordina o 
desenvolvemento rural en Galicia. Dela dependen os “grupos de acción local” (GAL) que son entidades aso-
ciativas público-privadas, sen ánimo de lucro e cunha ampla participación de concellos, asociacións, comuni-
dades de montes, etc., encargadas da planificación, aplicación e xestión dos programas de desenvolvemento 
rural cofinanciados polos fondos estruturais europeos.

Os GAL están espallados por todo o territorio galego e existe un en practicamente todas as comarcas de Ga-
licia. Podemos acudir á sede que nos corresponda, en función da súa proximidade; no Concello indicarannos 
o enderezo e solicitaremos unha entrevista para asesorarnos debidamente e mesmo solicitar axuda en canto 
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á elaboración e presentación do proxecto empresarial que queiramos emprender, ou ben, se é o caso, recibir 
información económica do contorno e comprobar cantas empresas se crearon ao abeiro da última programa-
ción e en que actividades.

REDE DE TÉCNICOS E TÉCNICAS LOCAIS DE EMPREGO DE GALICIA (www.tecnicosempregogaicia.xunta.
es), dependente da Consellería de Traballo, ofrece asesoramento para crear o teu negocio e información dos 
incentivos do Servizo Público de Emprego de Galicia para a creación de postos de traballo. Pode que non o 
saibas, pero seguro que no teu concello hai unha persoa para atenderte que é técnica de emprego. Tamén na 
deputación, na cámara de comercio provincial, e na asociación de empresarios/as.

Pero tamén estamos a falar de emprendedoras, comprometidas co desenvolvemento rural que, non obstante, 
polo feito de ser muller teñen unhas especiais dificultades para realizar os seus proxectos. En todos os progra-
mas de fomento do emprego priorízase, á hora de avaliar os proxectos, que as titulares sexan mulleres e que 
os empregos creados sexan ocupados por mulleres. Na Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta 
de Galicia hai diversas iniciativas destinadas ás mulleres emprendedoras, tanto no que se refire á titorización e 
asesoramento integral como a axudas específicas. A modo de exemplo pódese citar o programa de microcrédi-
tos para mulleres emprendedoras empresarias e tamén axudas para o acceso das mulleres á cotitularidade de 
explotacións agrarias, subvencións para o desenvolvemento de proxectos innovadores liderados por mulleres 
ou axudas destinadas a sufragar os gastos da posta en marcha e funcionamento da empresa, ata 18.000 €, 
sempre que esta cantidade non supere o 50% do orzamento total do proxecto (Programa Emega).
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Proposta de actividades

Actividade n.º 25: ELABORAR UN PLAN DE EMPRESA1

OBXECTIVO - Reflexionar sobre  a importancia de realizar un plan de empresa. 

DURACIÓN 90 minutos, aproximadamente

MATERIAIS Encerado e/ou papelógrafo

DESENVOLVEMENTO

A formadora explícalle ao grupo que imos traballar con base nun suposto, de 
xeito que teremos que imaxinar que:

“Contamos cunha persoa disposta a investir o necesario nunha empresa que imos 
crear hoxe mesmo, pero farao con dúas condicións:

- Temos que montar a empresa entre todas.
- O tempo do que dispoñemos para presentar a idea de empresa é de hora e 

media.”

A partir desta información, a formadora en sesión plenaria e recollendo cada 
unha das achegas das participantes comezará a guiar a idea de empresa en 
función das seguintes preguntas:

1. A empresa terá que cubrir unha serie de necesidades non cubertas ou deficita-
riamente cubertas; con nós tivemos na sesión anterior unha persoa experta que 
falou das oportunidades da zona, así que... QUE IMOS CREAR?

2. Unha vez que temos decidida a idea orixinaria... QUE NECESIDADES ESPE-
CÍFICAS IMOS CUBRIR COA NOSA EMPRESA?

3. Temos a idea, sabemos as necesidades que cubrirá, pero... A QUE CLIENTE-
LADIRIXIMOS O NEGOCIO?

1 Dinámica elaborada por Avalia Grupo de Coordinación
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Actividade n.º 25: ELABORAR UN PLAN DE EMPRESA

DESENVOLVEMENTO

4. Agora hai idea, necesidades cubertas, clientela, pero... QUE COMPETENCIA 
IMOS TER NA ZONA?

5. Temos a idea, as necesidades, a clientela, a competencia, e... NECESITAMOS 
PERSOAL? CANTO?

6. Xa temos case todo, é a hora de tomar a decisión sobre a FORMA XURÍDICA 
QUE VAI ADOPTAR A NOSA EMPRESA.

7. Temos a idea, as necesidades, a clientela, a competencia, o persoal, a forma 
xurídica ...xa está todo, pero... É COHERENTE ESTE PROXECTO? 

8. A verdade é que se abrimos a porta non veremos ningunha persoa que nos 
vaia dar un cheque en branco, pero... VERDADE QUE PODEMOS ATOPAR 
FINANCIAMENTO? ONDE?

9. Xa está todo feito, e agora parámonos a pensar en... COMO VAI AFECTAR 
MONTAR UN NEGOCIO ÁS NOSAS VIDAS? COMO NOS VAI CAMBIAR O 
DÍA A DÍA?

Por último:
QUE NOME LLE IMOS POÑER? ONDE O IMOS INSTALAR?

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

A monitora deberá lograr o máximo consenso. 

É importante lograr un ritmo áxil durante o desenvolvemento da actividade e que 
as participantes se impliquen activamente no seu desenvolvemento. Para isto, 
pode ser interesante utilizar a técnica do remuíño de ideas coas tres primeiras 
cuestións.
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Desenvolvemento da sesión

1. Resumo da sesión anterior

Animar as participantes a que fagan un breve percorrido polo traballado na sesión anterior.

2. Desenvolvemento dunha actividade participativa na que se expón a situación empresarial da zona. 

Actividade proposta: ELABORAR UN PLAN DE EMPRESA.

3. Exposición oral de contidos

Unha vez desenvolvida a actividade anterior, achegarase información sobre:

- O Plan de empresa.

- A onde nos podemos dirixir?

4. Resumo da sesión que finaliza e anticipo da sesión seguinte

Comentar brevemente os temas traballados nesta sesión e os que se traballarán o próximo día de obradoiro.
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MÓDULO/Sesión_0.0_ A CLAUSURA

Presentación

Un programa de formación e sensibilización ocupa un espazo e un tempo que é compartido por un conxunto 
de persoas. Durante o proceso de desenvolvemento da acción formativa, as persoas participantes interaccio-
nan de xeito informal, crean vínculos persoais e emocionais entre elas e, se o proceso é exitoso, créase un 
grupo, unha unidade que é máis que a suma das participantes. A metodoloxía empregada durante todas as 
sesións estimula a constitución de grupo: as actividades realizadas en pequenos grupos, as sesións plenarias 
de reflexión... 

A perspectiva de xénero adoptada fai que a interacción entre as participantes á hora de compartir experien-
cias, dúbidas, sentimentos e opinións sexa o común a todo o proceso, polo que é indispensable establecer 
unha sesión que, a modo de clausura, recolla a valoración do programa por parte das participantes, así como 
unha autoavaliación da aprendizaxe e coñecementos adquiridos.

Obxectivos

- Estimular á reflexión as participantes sobre o desenvolvemento do programa.

- Avaliar a aprendizaxe das participantes.

Duración

1 hora e 30 minutos.

Desenvolvemento da sesión

1. Desenvolvemento dunha dinámica grupal de clausura do programa.
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 Actividade n.º26... RESUMINDO

OBXECTIVO
- Resumir en grupo os coñecementos adquiridos.
- Reflexionar sobre as posibilidades de incorporación dos coñecementos á vida 
diaria de cada unha das participantes.

DURACIÓN 60 minutos, aproximadamente.

DESENVOLVEMENTO

En sesión plenaria explícaselles ás participantes que hoxe remata o programa de 
formación. Durante as 30 horas de traballo percorridas, analizáronse diferentes 
temas a través da exposición oral de contidos, pero fundamentalmente do desen-
volvemento de dinámicas de traballo coas que se pretendeu ilustrar e interiorizar 
os conceptos, habilidades e realidades máis próximas e persoais. O módulo de 
xénero e muller, de medio natural e de emprendedoras foron as temáticas xerais 
abordadas.

Agora é o momento de resumir todo o traballado desde o punto de vista do grupo 
e de coñecer, de primeira man, a opinión das participantes.

Distribuídas as participantes en 3 grupos, pídeselle a cada un que complete a 
ficha da actividade

- Grupo A: módulo de xénero e muller. 
- Grupo B: módulo de medio natural.
- Grupo C: módulo de emprendedoras.

Posteriormente, en sesión plenaria a formadora invitará a que cada grupo co-
mente o seu traballo.

Ao finalizar a actividade, a formadora salientará os aspectos comúns reflectidos 
polos grupos e fará un resumo de todas as sesións de formación (nomeando os 
obxectivos de cada sesión), agradecendo a participación de todas no programa. 

OBSERVACIÓNS.

REFLEXIÓNS

Esta dinámica propicia que as participantes tomen consciencia do aprendido, crean-
do un clima de satisfacción grupal. É imprescindible que a formadora utilice a retroa-
limentación como estratexia de comunicación, achegando opinións e expresando 
sentimentos respecto do desenvolvemento do obradoiro.
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2. Entrega dunha enquisa de satisfacción individual e anónima co desenvolvemento do programa

Co obxectivo de coñecer o grao de satisfacción co programa a formadora, repartirá unha enquisa que cada 
participante cubrirá de xeito voluntario, anónimo e individual. Nela haberá unha serie de preguntas curtas, 
específicas e claras coas que recoller a opinión das participantes respecto de:

- Horarios e datas de impartición.
- Duración do programa.
- Opinión sobre a metodoloxía empregada.
- Opinión sobre os contidos.
- Opinión sobre o desenvolvemento das sesións pola/s monitoras/s.
- Aspectos máis interesantes do programa.
- Aspectos menos interesantes do programa.
- Suxestións.

3. Despedida e peche

Bibliografía
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- NUÑEZ, T e LOSCERTALES F. (1997): El grupo y su eficacia. Técnicas al servicio de la dirección y coordina-

ción de grupos. Barcelona. EUB.
- ESPADA, J.P. (2001): Técnicas de grupo. Madrid. CCS.
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FICHA DE ACTIVIDADE Módulo 0.0



Actividade n.º 261 RESUMINDO

- Se tiveses que contarlle á túa filla o que aprendiches nestes días, que lle contarías?

- Que che pareceu máis interesante do módulo?

- Por que?

- Que aprendiches no módulo que fose interesante para a túa vida?

- Cal de todas as actividades desenvolvidas durante o módulo foi a máis interesante?

- Por que?

- Que aprendiches das demais mulleres?

- Como te sentiches durante todos estes días?

TEMPOS DE MULLERES 

1 Dinámica elaborada por Avalia Grupo de Coordinación
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