
 

 

 

 

ANEXO 3. 

WOMANSPLAINING  
  



INDICACIÓNS PARA A PERSOA DINAMIZADORA: 

- Ás rapazas e rapaces non se lles contarán as situacións, senón que 

únicamente se lles outorgarán os seus papeis (Por exemplo, na situación 

1, entregaráselles os papeis de ‘’Rapaza 1’’, ‘’Rapaza 2’’, ‘’Rapaza 3’’) 

- Permitirase que improvisen, únicamente terán que seguir as pautas 

marcadas, pero non necesariamente terán que reproducir o que está 

escrito. 

- Tras cada situación promoverase a reflexión sobre o acontecido e 

compartiranse as sensacións de cada un/unha dos participantes. 

Situación 1. Un grupo de rapazas falan sobre fútbol, un rapaz achégase e intenta 

incorporarse a conversación pero séntese ignorado. Trata de opinar varias 

veces pero non lle fan caso. Nunha destas veces, cando el fala dun feito en 

concreto do partido unha delas finalmente lle presta atención para explicarlle 

con condescendencia, algo moi básico sobre o tema, asumindo que non sabe 

nada desa cuestión 

RAPAZA 1. Falaredes de fútbol e ignoraredes a opinión de ‘’RAPAZ’’. Cando 

‘’Rapaz’’ pregunte pola xogada do Madrid, ris e explicaslle a diferencia entre 

unha falta e un penalti (En ton infantil, con certa condescendencia). 

RAPAZA 2. Falaredes de fútbol e ignoraredes a opinión de ‘’RAPAZ’’. Cando 

pregunte pola xogada do Madrid, RAPAZA 1 explicaralle a diferenza entre 

falta/penalti con condescendencia 

RAPAZA 3. Falaredes de fútbol e ignoraredes a opinión de ‘’RAPAZ’’. Cando 

pregunte pola xogada do Madrid, RAPAZA 1 explicaralle a diferenza entre 

falta/penalti con condescendencia 

RAPAZ. Chegas ao recreo e as túas compañeiras están a falar de fútbol, pois 

onte houbo partido. Ti tamén o viches así que te achegas a compartir a 

conversa. Das a túa opinión sobre que che pareceu o partido, pois elas tamén 

o estarán facendo. Posteriormente, preguntas se a xogada do Madrid lles 

pareceu falta. 

 

 



Situación 2. Un grupo de rapaces que vai de viaxe, camiña pola rúa ás 5 da 

mañá para coller un bus ao aeroporto. Unhas rapazas comezan a berrarlle: 

Guapos, que!? Para onde vades? Eles non responden e elas insisten: A ver, que 

bordes, e logo non nos ides responder? Mentres, camiñan tras eles e eles 

avanzan o seu paso. Finalmente, un deles reacciona e unha das rapazas dille 

que se tranquilice, que vaia histérico 

RAPAZ 1. Son as 5 da mañá e diríxeste cos teus amigos á parada do bus que vai  

ao aeroporto porque ides de viaxe, a pasar a ponte a Portugal. Ides falando, 

ao voso, cando dúas rapazas comezan a berrarvos. Pasas delas e segues ao 

teu. 

 

RAPAZ 2. Son as 5 da mañá e diríxeste á parada do bus que vai ao aeroporto 

cos teus amigos porque ides de viaxe a pasar a ponte a Portugal. Ides falando, 

ao voso, cando dúas rapazas comezan a berrarvos. Ao principio pasas delas. 

Ao pouco, cánsaste e bérraslles: Ide á merda! 

 

RAPAZ 3. Son as 5 da mañá e diríxeste ao bus cos teus amigos porque ides de 

viaxe, a pasar a ponte a Portugal. Ides falando, ao voso, cando dúas rapazas 

comezan a berrarvos. Pasas delas e segues ao teu. 

 

RAPAZA 1. Ves de festa, estás de risas coa túa amiga e pasa un grupo de 

rapaces que parecen recén levantados. Comezas a berrarlles cousas do tipo: 

Guapos, que!? Para onde vades? Vaia bordes, pasan de ti. Ti segues 

berrándolles, porque menudos maleducados. Que!? E logo non ides responder? 

Ti e a túa amiga estades de risas, así que seguides así un bo rato detrás deles. 

 

RAPAZA 2. Ves de festa, estás de risas coa túa amiga e pasa un grupo de 

rapaces que parecen recén levantados. Comezas a berrarlles: A ver, guapiños! 

Xunto coa túa compañeira seguides un bo rato. Un deles remata por mandarte 

á merda!! Pero vaia borde! Aí ti xa te quentas e dislle: Oiches, relájate eh! 

Menudo histérico! Dende logo, aos rapaces non se vos pode dicir nada! 


