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1.  Introducción do Concello

Dende o ano 2014 temos vixente o II Plan de Igualdade do Concello, e nesta segunda 

volta o goberno local quere dar un paso máis na integración do principio de Igualdade. 

Un exemplo desta vontade constitúeo a Guía que presentamos nas seguintes páxinas. 

Un traballo deseñado pensando nos xóvenes do concello, nos mozos e mozas que se 

atopan nunha etapa da súa vida na que empezan a definir a súa personalidade, a iniciar 

relacións de amizade e amorosas e a crear modelos de comportamento cos demáis; 

aspectos que requiren de pautas e recursos para axudarlles a establecer relacións 

saúdables, positivas e baseadas no respeto. En definitiva a Guía ofrécelles indicadores 

de comportamento que lles sirvan para identificar relacións persoais constructivas e 

para rechazar as que xeneran malestar, inseguridade e temor.

Desexámoste unha lectura instructiva e amena. E convidámoste a que incorpores no 

teu comportamento as recomendacións desta Guía.

Juan José Dieste Ortigueira

Alcalde
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2. Para qué me serve esta Guía

• Se tes entre 12 e 18 anos

• Se te gusta unha moza ou un mozo 

• Se tes parella 

• Se rompiche coa túa parella

• Se queres saber si é normal que doia o amor

• Se queres saber si existen ou non os principes azuís, as princesas e as ras que 

se convirten en príncipe

• Senon sabes qué é amor y que é obsesión

• Se tes dúbidas sobre si o amor implica facer dano ao outro/a

• Se tes amigos ou amigas que che preocupan cómo levan a sua relación

• Se tes curiosidad sobre qué é san e qué non no amor

¡¡¡Segue lendo..........................................................................!!!
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3. Cómo previr a Violencia de Xénero dende o noivado

Cousas que debes ter en conta si ou si

Unha relación de parella san e aquela na que:

• Poido expresar con liberdade a miña opinión

• O que eu digo e penso é importante para a miña parella

• A miña parella escóitame

• A miña parella non lle molesta que quede cos meus amigos ou amigas

• A miña parella non lle molesta que me guste estar coa miña familia aínda que iso 

signifique non poder vernos tanto

• Cando temos un conflicto o resolvemos falando

• Séntome libre e tranquila coa miña parella, podo falar do que queira

• A miña parella non me ailla dos amigos/amigas, familia, … dos demáis

• A miña parella..........................................................................................................................  
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1.

   Valórame  

Quéreme Faime sentir ben

Gústolle Respétame

Gústalle a miña forma de ser
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• Pásomo moi ben e divírtome cando estou coa miña parella

Ti eres o máis importante da túa vida,  antes de querer a outra 

persoa, debes quererte a ti mesma ou a ti mesmo:

• Concédete tempo para ti: as túas aficións, amizades, actividades que che gusta 

facer, ...

• Elixe con seguridade quen queres que sexa a túa parella e que queres compartir 

con ela. ¡¡¡ELIXES TÍ, NO TE ELIXEN A TI!!!

• Fai o que ti queres facer, non o que os demáis che digan 

• Entende que na vida non todo ten que sair ben, e menos que cando saia mal que 

sexa pola túa culpa

• No busques ser unha persoa perfecta, se soamente ti mesmo

• Se cometes errores perdóate

• Non dubides en deixar aquelas relacións tóxicas, que che fan sentir mal

6
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• Na vida non triunfas por ser o máis guapo ou guapa, por ter o mellor físico ou 

máis cartos, na vida destacas por ser AUTENTICO E AUTÉNTICA, por ser ti 

mesmo ou mesma. Iso será o que che faga máis atractivo cara os demáis.

 

Non existen os príncipes azuís,  nin  as  princesas  bonitas,  dulces  e 

sumisas,  existen mozos e mozas que se atraen,  que lles gusta e divirte compartir 

momentos xuntos.

MOZAS

• Se pensas  que atoparás  un  príncipe azul  que che salvará  e  rescatará, 

olvídate, cambia de conto, NON EXISTEN E NON OS NECESITAS.

• Non eres unha princesa a que hai que rescatar, és unha persoa con ideas 

claras e capaz de defenderte y valerte por ti mesma

• Segura para decidir quen che convén e quen non

MOZOS

• Non hai princesas en apuros ás que protexer

• Hai rapazas listas, divertidas e con ideas moi interesantes 

para compartir contigo

• Non necesita un rescatador, necesita un compañeiro 

7
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Rompe co machismo. 

• Os homes xa non son os únicos que teñen un traballo remunerado

• Os homes xa non son os únicos que poden elexir a profesión que queren, as 

profesións non son unha cuestión de xénero senon de capacitación e vontade.

• O destino  das  mulleres  non  está  na  casa,  limpando,  atendendo  aos  nenos  e 

esperando ao home

• Na casa as tarefas se comparten entre todos os membros da familia: nenos, 

nenas, pai, nai, avós, avóas,...
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• Non hai tarefas de mulleres e tarefas de homes: comidas, atención de maiores, 

limpeza do fogar, ir ao supermercado, recoller a mesa, falar co profesorado dos 

fillos,... ¿por qué recae na muller e non no home? ¿será porque eles entenden 

que é cousa de mulleres e que as mulleres non o contradín? ¿será que fomos 

educados nestes roles? ¿será que como non rompamos estas reglas seguiremos 

perpetuando xeración tras xeración os mismos erros? ¿queres construir a túa 

vida de parella como muller servil e como home que manda? ¿ou queres unha 

convivencia igualitaria?

• Os homes xa non teñen o protagonismo do poder, status, cartos, decisións

• As mulleres non estamos no mundo para compracer aos homes
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Os mitos do amor
Mitos Verdadeiro Falso Observacións

Se é tan celoso conmigo é porque me 
quere moitísimo X

Se che quere confía en ti, 
e respeta a tua liberdade e 

espacio

Amar é sufrir X

Non. Amar e convivir, 
dialogar, resolver os 

problemas sen buscar facer 
dano ao outro/a

O Amor é algo máxico X
O amor é sentimento, 
emocións,... pero non 

MAXIA

Non serei feliz se non teño parella X

A felicidade tamén está na 
familia, nos amigos, nas 

aficcións, coñecendo outros 
lugares...

Sacrificaría calquera cousa por amor X

O que ti eres, o que che 
completa e da sentido a túa 
vida és TI MESMO, non a 
persoa que elixes como 

parella

Co meu amor farei que cambie e todo 
irá ben X O amor non pode con todo

Alguna vez humíllame, pero no fondo 
sé que me quere X

Se te humilla non te quere, 
se non te respeta non te 

quere

O amor é o máis importante da vida X
É importante, pero non o 
único. Tamén hai amor na 
familia, nos amigos,...
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4. Indicadores que axudan a identificar signos de preocupación na parella

As cousas van mal na túa parella si...

• Critica a túa forma de vestir, maquillarte, falar ou comportarte

• Enfádase se non lle dis a onde vas e con quen

• Moléstalle se saes coas túas amigas ou amigos

• Asústate e ponte nerviosa/o cando se enfada

• Controla as túas saídas, móvil, mensaxes,...

• Acúsate de coquetear con outros mozos ou mozas

• Quere deixarte cando non fas o que quere o non compartes o que pensa 

• Asústate levarlle a contraria en algo 
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• Tes a sensación de que fagas o que fagas nunca será bastante 

• Infravalórate con comentarios habituáis polo teu físico, intelixencia,...

• Ten ataques de celos frecuentes por calquera motivo e faiche interrogatorios 

para fiscalizar se lle és fiel

• Búrlase de ti ou te avergoña en 

público

• Se  che  di  que  sería  capaz  de 

facer  “calquer  cousa”  se  o 

deixaras

• Describirías  o  seu 

comportamento  como  obsesivo, 

controlador,  posesivo, 

absorvente  ata  o  punto  de 

facerte  sentir  mal  contigo  se 

non fas o que quere ou non lle 

das a razón.
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Cómo te sintes cando estás cunha persoa así?

• Sínteste triste, decaída, deprimida, impotente

• Tes medo, non sabes qué facer, con quen falar, non estás segura de que sexa 

tan importante, tes medo da reacción da xente cando llo contes,...

• Sintes que no vales tanto como os demáis, non eres nin tan guapa, ni tan lista, ni 

tan válida como para merecer algo mellor

• Pensas que en parte é culpa túa

• Durmes mal

• Tes unha razón que xustifica cada enfado da tua parella contigo

• Dache vergonza o que te está a pasar, o que pensas, e ter este problema na túa 

vida

• Tes problemas coa comida, estudos

• Estás aillada dos teus amigos e amigas

• Xa  non  confias  en  ti  mesma,  nas  tuas  ideas,  pensamentos,  vives  nunha 

inseguridade e estado de nervios total todo o día
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5. Implicación do entorno: apoio e desaprobación destes comportamentos

Recomendacións se a tua parella faiche sufrir
• A túa parella non pode impedirte que quedes cos teus amigos e amigas. Nin 

tampouco que estés coa túa familia

• A túa parella ten que comprender que non é o centro da túa vida

• É compatible estar namorado ou namorada, estar “aparvado” por outra persoa e 

o mesmo tempo seguir mantendo as amizades e relacións co teu entorno

• Decir que é celoso ou celosa non xustifica en ningún caso o control, obsesión, 

desconfianza que te demostra

• Se permites esas esceas de celos cada vez máis estarás maís dependente e 

supeditado a él ou ela. No vai a menos, vai a máis. 

• Non permitas que ninguén controle a túa vida, ningúen pode decirche con que 

saes, con quen falas, cómo vistes ou como debe ser o teu físico
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Qué podes facer para saír desa relación

• Se está na túa man:  corta, rompe, despídete, vaite, termina con 

esa parella. Non o penses, non o dubides.

• Agora és moi xoven para sabelo pero vai a ser a mellor decisión da túa vida

• Se tes dúbidas ou necesitas consultalo con alguén, busca unha persona do teu 

entorno  na  que  confíes  ou  nun  profesional  que  te  poida  axudar  (familiar, 

amigo/a,  mestre,  mestra,  orientador/a,...)  da  igual  a  quen  elixas,  vanche  a 

comprender dende o primeiro momento

• Verás que te sentirás moi aliviada/o, máis forte, máis segura/o e sobre todo 

menos soa/ó

• No fai falta que tomes unha decisión para poder acudir a alguén, o importante é 

que compartas esa preocupación, e a confusión que tés
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• A persoa a quen llo contes non te xuzgará e non te imporá o que tes que facer

• A decisión é túa pero ten en conta todas as “pistas” que esta Guía che da para 

facelo

• Se as dúbidas son porque queres a tua parella, non lle des máis volta: él/ela non 

vai a cambiar, non será mellor segundo pase o tempo. Pensa en ti, és moi xoven, 

tes moitos recursos o teu alcance e moitas persoas que coñecer no futuro como 

para seguir sufrindo así

• Se as dúbidas son porque tes medo da súa reacción, non quedes con él/ela, aínda 

que insista. Hoxe temos móvil, e-mail, whatssap,... ¡¡¡as novas tecnoloxías xogan o 

teu favor!!! Tamén podes pedirlle aos teus amigos e amigas que te acompañen as 

primeiras semáns. E se estás moi asustado/a pide axuda a un adulto.
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Apoio e desaprobación do entorno

Os amigos son unha parte moi importante nesta situación. Cómo deberías actuar:

• Nunca penses que é un problema da parella, unha cousa que deben solucionar 

entre os dous

• A persoa que sufre esta situación, aínda que non te pida axuda, non quere decir 

que non necesite que estés ao seu lado para falar cando esté preparada e para 

apoiala se quere romper

• Debes escoitala e non xuzgala, 

o que necesita é un amigo ou 

amiga para desafogar e crer o 

que conte

            

• Se decideu romper a relación, 

axúdaa  a  facer  un  plan  para 

superalo
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• Se ves que a situación é grave, fala cun adulto para que te axude a resolver o 

problema

• Se tes un amigo ou amiga que trata mal ou se comporta de forma obsesiva, 

posesiva, controladora, dominante coa sua parella non lles des a entender que 

che parece normal, ou que aprobas ese comportamento. Mostra tolerancia 0 coa 

súa forma de actuar. Déixalle claro que non aprobas ese trato. Que non pensas 

igual, que non che gusta, que o rechazas,...
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6. Contactos de interese

• Centro de Información a Muller de Boiro, 2ª planta do edificio do Concello

Teléfono: 981 84 28 26 – E-mail: cim@boiro.org

• Departamento de Servicios Sociais do Concello de Boiro

Teléfono: 981 84 48 00, extensións 256 e 257

• Centro de Saúde

Teléfono: 981 84 27 70
• Garda Civil

Teléfono: 981 84 99 80
• Xunta  de  Galicia,  Teléfono  da  Muller  para  chamar  dende  calquer  punto  de 

Galicia (gratuito, anónimo e dispoñible 24 horas ao día)

Teléfono: 900 400 273
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7. Test 

Test 1: ¿És MACHISTA? 

1. Quedas cunha moza e ides tomar algo, a hora de pagar ela di que che invita,  

¿qué fas?

a) Nin falar, a ti  non te invita unha chica

b) Dis que si, pero que no próximo bar pagas ti

c) Dis que vale, e llo agradeces

2. É o cumpreanos da túa nai e queres comprarlle un agasallo,¿qué fas?

a) Cómpraslle o último aspirador que saíu ao mercado

b) Cómpraslle a colonia que usa normalmente

c) Cómpraslle entradas para o teatro para que vaia cunha amiga
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3. Un amigo diche que lle custa falar abertamente dos seus sentimentos con otros 

mozos porque non quere que o tachen de gay ¿qué lle dis?

a) Que é normal que non o faga porque se vai por ahí falando do como se 

sinte, van a pensar “mal”

b) Que  pase  do  que  pensen  os  demáis,  que  cada un  é  como é,  pero  que 

procure ter coidado coas persoas coas que fala por se o prexuzgan

c) Que está na prehistoria se pensa así, que está parvo se lle importa que os 

demáis pensen así, e que ti non tes ningún problema e contar a quen sexa 

cómo te sintes, que pode contar contigo

4. Na televisión escoitas que un home foi exculpado de violación porque a muller 

levaba minifalda,... ¿qué pensas?

a) Cres que o puido tentar porque levar unha minifalda...

b) Non estás dacordo, pero como o dí un xuiz igual ten razón

c) Non o podes crer, e pensas que é un insulto para calquer muller escoitar 

esta noticia, e unha vergoña que un xuiz poida dictar unha sentencia así 

sen que teña consecuencias para él
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5. O teu pai chega a casa contando que ten unha “xefa” nova, que será a nova 

Directora Xeral da compañía, ¿qué pensas?

a) Non podes crer cunha muller poida ser a Directora Xeral da empresa, e 

temes que as cousas no traballo do teu pai van comenzar a ir mal porque 

manda unha muller

b) Sorpréndete que nomeen a unha muller para ese posto, pero que ao mellor 

un enfoque feminino é positivo para a empresa

c) Alégraste de que a empresa tome decisións como ésta, e que incluso ao 

mellor a nova xefa valora máis o traballo do teu pai e lle sube o soldo
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6. O teu pai comenta na cea que tuvo unha discusión coa túa tía por quén coidaba a 

túa avoa no hospital. Él pensa que iso é cousa de mulleres... ¿e ti qué pensas?

a) Cres co teu pai ten razón porque son as mulleres a quen se lles da mellor 

coidar dos demáis

b) Pensas que o teu pai está equivocado e que aínda que nunca lle tocou facer 

algo, agora tócalle aprender e facelo

c) Non entendes ao teu pai, e pensas que é en situacións como ésta onde se 

nota a diferente educación que recibíchedes. Tanto él coma a tua tía son 

fillos e deben repartirse o coidado da tua avoa
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7. Vas no coche coa tua nai e de repente un home dende outro coche adiántalle 

gritando “muller tiñas que ser”, ¿qué pensas?

a) Qué razón ten, cando vas coa túa nai ti tamén te pos nervioso, non te fias 

das mulleres ao volante. Vas máis tranquilo co teu pai

b) Pensas que nesta ocasión a túa non tivo a  culpa,  sempre oíche que as 

mulleres conducen peor cos homes, pero non sabes por qué

c) Que ese conductor é un “neardental”, as estadísticas din que as mulleres 

teñen menos accidentes de tráfico. Conducir ben non é unha cuestión de 

mulleres ou homes senon de habilidade ao volante.
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8. Escoitas como o teu pai lle di a túa nai que él xa axuda “moito” na casa, pon o 

lavapratos, recolle a mesa, pon a roupa sucia no cesto para lavar e as veces fai a 

compra, ¿qué pensas?

a) Que ten toda a razón do mundo, “para ser home” axuda moito, os pais dos 

teus amigos non fan nada na casa

b) Que o intenta pero aínda esta lonxe de facer todo o que asume a túa nai

c) Que non ten razón, os dous traballan fóra da casa, non ten que axudar, 

senon repartir coa túa nai as tarefas da casa por igual 

9. Nun  anuncio  da  televisión  escoitas:  “as  mulleres  fráxiles  teñen  un  encanto  

especial para os homes”. ¿qué pensas?

a) Identifícaste co anuncio, gústache tratar a túa moza como un tesouro ao 

que tes que protexer e coidar

b) Non estás dacordo, pero non lle das importancia, é cousa da publicidade 

para vender máis perfumes

c) Cabréate  moito  que  a  televisión  siga  vendendo  ese  tipo  de  tópicos, 

paréceche mentira que a publicidade sexista non esté sancionada, ao fin 

de contas hai moitas persoas, incluindo nenos e nenas, vendo este tipo de 

anuncios
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10. Hoxe escoitaches unha discusión da túa nai e da 

túa avoa, onde ésta última decíalle a túa nai que 

non  entendía  qué  necesidade  tiña  de  traballar 

fóra da casa, que ten desatendido ao teu pai e a 

vós por culpa do traballo, e que o lugar onde ten 

que estar é na casa atendendo a súa familia, ¿qué 

pensas?

a) A túa avoa é un pouco brava dicindo as cousas, pero no fondo ten razón, 

non che gusta nada cando chegas a casa e a túa nai che deixa encargado 

de facela compra, poñer a lavadora e preparar aos teus irmáns pequenos 

para ir para cama. Se non traballara fóra esa sería tarefa súa

b) É normal que a túa avoa pense así,  a sua xeneración foi educada desa 

forma. A ti gústache que a túa nai traballe fóra da casa, sempre conta 

unhas historias moi divertidas e emocionantes sobre o traballo que xunto 

co soldo do teu pai podedes ir de vacacións tódolos veráns

c) Cres que a túa nai reálizase no traballo, que é unha parte importante da 

súa vida, e que a completa como persoa. É inxusto que a túa avoa pense 

así.
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¿És Machista?, Resultados

Se respondíche a) a maioría das preguntas - ¡¡¡Colega és Machista!!!
O mellor non te das conta, pero tes moitas ideas sexistas. Parece que tes 80 anos. Se 

sigues  así  vaiche  resultar  difícil  que  as  mozas  se  che  acerquen.  ¿Por  qué  non  te 

replanteas as túas ideas? ¿Qué libros les e programas ves para pensar así? Non tes 

excusa para esa mentalidade, vai buscando a forma de cambiar... A túa idea da muller 

fai anos que non existe, as rapazas de agora teñen moi claro o que queren, e seguro 

que non queren un home machista.

Se respondíche b) a maioría das preguntas - ¡¡¡ Estás no bo camiño!!!
É evidente que os comentarios e afirmacións machistas non che gustan. Tes claro que 

o  machismo  é  negativo  pero  terías  que  dar  un  paso  máis  para  entender  qué  é  a 

igualdade. Non sempre te mollas defendendo a igualdade, todavía se che escapa algún 

“ramalazo” sexista. 
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Se respondíche c) a maíoría das preguntas...

¡¡¡Noraboa, és un mozo coas cousas claras!!!

Non cabe dúbida de que estás instaurado no século XXI. Esa forma de concebir a vida 

benefíciate a ti e aos que tes ao teu arredor. Esa forma de ver a vida consíguese 

cunha mentalidade san e aberta ou cun coñecemento amplio do mundo. Felicidades.
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Test 2: ¿A miña relación funciona?

1. Volves a túa mesa despoís de ir ao baño, e ves ao teu mozo/moza “fisgando” no 

teu móvil. Ante a túa cara de enfado diche “non te poñas así, somos parella e 

teño dereito a ver quén che escribe”, ¿qué pensas?

a) Calas, e pensas que ten razón, é o teu mozo/moza, é normal que queira 

saber quén che escribe, e que se preocupe

b) Non che parece normal e non che gusta que o faga sin preguntarte antes, 

pero non tes nada que ocultar e non lle das máis importancia

c) Dislle que che devolva inmediatamente o móvil  e que non se lle ocurra 

volver a facelo

29



                                                                                          

 

 IGUALDADE PARA XÓVENES
Guía práctica de Prevención da Violencia de Xénero para Mozas e Mozos

CONCELLO DE BOIRO

2. As/os túas/teus amigas/amigos teñen unha conversa contigo e dinche que estás 

“abducida” polo teu moza/mozo, que non se che ve o pelo, ¿qué pensas?

a) Non os  entendes,  e  enfádaste  porque  non  comprenden  que  che  gusta 

moito, e a él/ela non lle gusta que quedes con outras persoas

b) Non  os  entendes,  pero  teñen  razón  en  que  últimamente  estás 

desaparecido/a

c) Teñen razón, vale que ao sair con él/ela tes menos tempo que antes, pero 

non deberías limitar a túa vida só a parella

3. O fin de semana saíche so/soa sin a túa parella, e o luns te enteras de que 

el/ela  estivo  preguntando  aos  teus  amigos  sobre  o  que  fixeche,  ¿qué  che 

parece?

a) Non lle das importancia, quéreche tanto que necesita saber que fas e con 

quén andas. ¡Preocúpase tanto por ti!

b) Non entendes a súa necesidade de control, e que no se fíe do que ti lle 

contas, pero o aceptas porque entendes que é a súa forma de quererte

c) Enfádaste e decides ter unha conversa moi seria con él/ela
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4. Dislle a túa parella que queres deixar a relación, pero non o entende porque che 

necesita  ao  seu  lado,  ten  problemas na  casa,  nos  estudios  e  que  non  podes 

deixalo só neste momento, ¿que fas?

a) Sínteste culpable, aínda sentes algo por él/ela e non podes deixalo así. 

Daslle outra oportunidade

b) Tes dúbidas, non queres fallarlle, estás feita un lío porque sabes que non 

che convén

c) Síntelo moito por él, pero tes claro que a relación non che gusta e que non 

pode chantaxearte por pena, se lle sirve teráte como amiga

31



                                                                                          

 

 IGUALDADE PARA XÓVENES
Guía práctica de Prevención da Violencia de Xénero para Mozas e Mozos

CONCELLO DE BOIRO

5. As/os túas/teus amigas/amigos, din que sempre fas o que a túa parella quere: 

cando sair, a dónde ir, con quén, ¿qué pensas?

a) Non che gusta que critiquen a túa relación, él/ela preocúpase por ti e a tí 

non che importa que sempre decida él/ela

b) Non o podes negar, pero e que a tí cóstache moito defender a túa opinión

c) ¡Acabas de abrir os ollos!, ¿cómo non che diste conta antes? Nunca máis, 

decides falar con él/ela

6. O teu mozo diche que vas vestida moi  provocativa,  e que non lle  gusta,  que 

mellor será que non volvas a poñerte esa roupa para saír con él, ¿qué fas?

a) Pode que teña razón, a falda é moi curta, e prométeslle que non a porás 

máis

b) Non che gusta o que te dixo e enfádaste, pero dislle que non te vestirás 

máis así

c) Dislle que ti vistes como che da a gana, e que si non lle gusta que ahí se 

queda
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7. O outro día tes unha bronca moi desagradable coa tua parella por celos, a túa 

parella pasóuse moito, agora ven como se nada, sen pedir perdón, aínda que está 

moi cariñoso/a, ¿qué fas?

a) Pensas que o amor pode con todo e que podes conseguir cambiar esas 

ideas tan posesivas que tén

b) Estás confuso/a porque se pasou moito, pero gústache moito e lle perdoas

c) Estás moi enfadado/a, dislle claramente que é a última vez que che monta 

unha “escenita” así
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8.  A  túa  parella  gústalle  chamarte  “cuíño”  e  non  che  gusta,  pero  él  sigue 

facéndoo e agora además chámacho diante dos amigos e amigas

a) Pensas que é unha tontería e que se che chama así é porque está tolo por 

tí

b) Pensas que non é para tanto

c) Está ben que teña palabras agarimosas, pero esa en concreto sintes que 

che ridiculiza e que te che reduce exclusivamente a unha cualidade física. 

Falas con él e dislle que non volva a chamarte así.

9. A túa parella diche nun tono que che asusta que se a deixaras sería capaz de 

facer calquera cousa, ¿qué pensas?

a) Pensas:  “cánto  me  quere”,  “está  perdidiño  sen  min”.  Por  iso  é  tan 

posesivo/a, porque ten medo a perderme

b) Non che gusta  o  que che fixo sentir  esa frase,  pero o/a  tranquilizas 

dicíndodelle que sempre estarás ao seu lado

c) Sintes como que se che rompe algo por dentro, como unha alarma que 

empeza a sonar, no che gustan nada este tipo de “escenas”
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¿A miña relación funciona? - Resultados

Se respondíche a) a maioría das preguntas – ¡¡¡Mal rollo, sube a guarda!!
Algo non vai ben coa tua parella, e coas túas respostas 

demostras  que  tés  unha  percepción  do  amor  moi 

idealizado e sexistas, non che fai nada ben pensar así. 

Nas relacións de parella además de amor ten que haber 

respeto, e na túa hai un por riba do outro, que decide, 

que controla,... Dalle unha pensada seria a este tema, estás a tempo de ser feliz e 

divertirte nunha relación san.

Se  respondíche  b)  a  maioría  das  preguntas  – 

¡¡¡Debes andar con ollo, 

non te descuides!!!
Está  claro  que  ante  determinadas  situacións  sexistas  ou  de  excesiva  posesión 

rebélaste, pero aínda andas un pouco perdida/o, como se tiveras dudas ao respeto. 

Debes  ter  moi  claro  que  nunha  parella  non  poden  ter  lugar  os  comportamentos 

dominantes, absorventes e controladores, dalle unha nova lectura á Guía e revisa os 

teus pensamentos sobre o amor.
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Se respondíche c) a maioría das preguntas...

 ¡¡¡Noraboa, tes moi claro

 cómo deben ser as relacións de parella!!!
Felicidades,  sabes posicionarte claramente contra os comportamentos machistas  e 

sexistas. Garantízoche unhas relacións sans, felices e auténticas.
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Test 3: Cómo te posicionas frente a Violencia de Xénero
1. “O  que  ocurre  dentro  dunha  parella  é  asunto  privado,  nadie  ten  dereito  a 

meterse”.  O  maltrato  é  un  asunto  privado  e  familiar  que  debe  arranxarse 

dentro do fogar”.

2. “Un home non maltrata porque si, a muller tivo que facer algo para provocalo”.

3. “Si unha muller é maltratada continuamente, a culpa é súa por seguir convivindo 

con ese home”.

4. “Si se teñen fillas/fillos, hai que aguantar o maltrato polo ben deles”.

5. “Os homes que maltratan o fán porque teñen problemas co alcohol ou outras 

drogas”.
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6. “Os  homes  que  abusan  das  súas  parellas  foron  maltratados  durante  a  súa 

infancia”.

7. “Os malos  tratos  ou  a  violencia  doméstica,  son  incidentes por  unha pérdida 

momentánea de control”.

8. “A violencia contra as mulleres non é para tanto, son casos aillados e puntuáis. O 

que pasa e que como saen na prensa e na televisión parece que pasa máis do que 

relamente é”.

9. “A violencia doméstica só ocurre en familias sen moita educación e estudos, con 

poucos medios económicos e sociáis”.
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Cómo  te  posicionas  frente  a  Violencia  de  Xénero  – 

Resultados
Se contestache a algunha das preguntas VERDADEIRO, estás nun completo error. 

Deberías  buscar  información  seria  sobre  o  tema  para  aclarar  as  túas  ideas.  Polo 

momento explicámosche qué sería o correcto:

1. “O que ocurre dentro dunha parella é asunto privado,  ninguén ten dereito a 

meterse”.  O  maltrato  é  un  asunto  privado  e  familiar  que  debe  arranxarse 

dentro do fogar”.  Non é un asunto privado,  é un delito que atenta contra a 

libertade e integridade das persoas.

2. “Un home non maltrata porque si, a muller tivo que facer algo para provocalo”. O 

comportamento dun home que maltrata non ven motivado por unha provocación 

da muller, senon por unha vontade agresora e domintante do maltratador.

3. “Si unha muller é maltratada continuamente, a culpa é súa por seguir convivindo 

con ese home”. As razóns polas que unha muller sigue vivindo nunha situación de 

malos tratos  son moitas e  variadas  (anulación  da persoalidade,  medo,  temor 

polos fillos/fillas, …)
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4. “Si se teñen fillas/fillos, hai que aguantar o maltrato polo ben deles”. A opción 

máis  responsable  para  os  fillos/fillas  é  afastalos  do  fogar  onde  se  da  o 

maltrato.  Pode  ter  consecuencias  moi  graves  para  o  seu  benestar  emocioal 

futuro.

5. “Os homes que maltratan o fán porque teñen problemas co alcohol ou outras 

drogas”. Non todos os que teñen este tipo de problemática son maltratadores, 

os homes que maltratan poden ser persoas cun comportamento irreprochable 

fóra do fogar.

6. “Os  homes  que  abusan  das  súas  parellas  foron  maltratados  durante  a  súa 

infancia”.  Aínda que aumenta a predisposición, non  sempre dáse esta relación 

causa-efecto.

7. “Os malos  tratos  ou  a  violencia  doméstica,  son  incidentes por  unha pérdida 

momentánea de control”.  As agresións non son ailladas, senon feitos repetidos 

con continuidade.

8. “A violencia contra as mulleres non é para tanto, son casos aillados e puntuáis. O 

que pasa e que como saen na prensa e la televisión parece que pasa máis do que 

relamente é”. O que vemos na televisión ou na prensa é so una pequenísima parte 

dos  casos.  Existe  unha  porcentaxe  moi  alta  todavía  de  mulleres  que  non 

denuncian o maltrato.
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9. “A violencia doméstica só ocurre en familias sen moita educación e estudos, con 

poucos medios económicos e sociáis”.  É  un  fenómeno que se da en todas as 

clases sociáis e situación económicas.
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