
 

 

 

ANEXO 4. 

IDENTIFICAMOS AS 

VIOLENCIAS. 

ESCENARIOS e 

cuestionario 
  



ESCENARIOS1 

1. Unha parella que mantén unha relación a distancia decide ter relacións 

sexuais por vía telemática. Mándanse mensaxes, fotos e vídeos de 

carácter sexual, ¿crees que cometen un erro ao facer sexting? 

RESPOSTA. Non. O ‘’sexting’’ non ten por qué ser unha práctica negativa, 

sempre e cando fose consentida polas partes. Unha vez que se envía a 

mensaxe, foto ou vídeo, a persoa receptora ha de ser responsable do uso que 

lle da a ese contido. Hai persoas que deciden outorgarlles un mal uso, 

publicándoas ou compartíndoas sen a autorización e rompendo a confianza 

da persoa que llas enviou. Isto é, ademáis, un delito contra a intimidade e o 

dereito á propia imaxe. 

2. Coñeces a un rapaz en redes sociais e de súpeto envíache unha foto do 

seu pene. ¿Isto é sexting? 

RESPOSTA. Non, non pode tratarse dun caso de ‘’sexting’’ porque se precisaría 

consentimiento de ambas partes. Neste caso, non hai un acordó entre eles, 

senón que el decidiu unilateralemnte enviar a foto. Esta práctica invade o 

espacio da outra persoa coa fotografía ou vídeo. 

3. Un rapaz e unha rapaza saen de festa e teñen relacións sexuais. Mentres 

ela durme, el aproveita para enviar unha foto da rapaza coa que tivo 

relacións ao grupo dos seus amigos na que ela sae desnuda, poñendo: 

‘’Onte foime ben’’. ¿Pode facelo? 

RESPOSTA. Non, posto que non existe consentimento por parte da outra persoa. 

De novo, isto constituiriase coma un delito contra a intimidade e o dereito á 

imaxe. 

4.  Unha rapaza sube unha foto a ‘’Instagram’’ na que aparece de festa cun 

vestido curto. Moitos rapaces que a seguen nas redes sociais escríbenlle 

mensaxes subidos de tono e, nalgúns casos, chegan a chamarlle ‘’puta’’ 

e ‘’guarra’’. ¿Están no dereito a expresar a súa opinión? 

 
1 Adaptado de Fundación Mujeres. Que sabemos sobre la violencia de género en la adolescencia y la 
juventud. Actividad para secundaria bachillerato y formación profesional 



RESPOSTA. Non. Esta práctica coñecese como ‘’slut-shaming’’, consiste en 

chamar puta ou guarra ás mulleres por vestirse dun xeito determinado. Búscase 

avergonzar e culpabilizar as mulleres. É unha práctica habitual cando unha 

muller racha cos cánones tradicionais impostos pola sociedade. 

5. Unha rapaza está coa súa parella no parque e recibe unha mensaxe no 

móvil. A súa parella pídelle que o lea en alto, pero como ela non quere 

el collelle o móvil ‘’de broma’’ para poder lelo. ¿Isto sería unha situación 

de violencia de xénero? 

RESPOSTA. Esta situación illada, non tería por que tratarse dunha situación de 

violencia de xénero, pero sí se constitúe coma unha forma de control. O control, 

a pérdida da intimidade e da autonomía non teñen que formar parte da 

relación de parella e se se producen, existe violencia, porque a violencia non 

necesariamente ha de esr física. Este tipo de situacións susténtanse nos mitos do 

amor romántico: ‘’todo vale por amor’’, ‘’se se cela é que se preocupa’’ ou 

‘’unha parella ten que compartilo todo’’ 

6. Unha rapaza pidelle ao seu mozo o ordenador para usar Facebook. 

Despois de meter o usuario e contraseña, pregúntalle se quere que a 

recordé. A súa parella dille que a garde que así é máis fácil para ela, e 

que hai confianza entre eles, non hai por qué gardar segredos. ¿Debería 

ela gardar o contrasinal? 

RESPOSTA. Non. Estar nunha relación de parella non quere dicir que se deba 

compartir todo e que perdamos os nosos espacios individuais, como as redes 

sociais. Que a parella teña contraseñas pode derivar en que a vixile ou en que 

acceda ao seu perfil tras unha ruptura. A confianza non implica compartilo 

todo, senón o contrario, poder ter espazos persoais e privados e que a parella 

os respecte. 

7. Unha parella rompe a súa relación, dende entón ela non para de recibir 

mensaxes en redes sociais, WhatsApps e chamadas do seu ex. Aínda que 

o bloquee el consigue poñerse en contacto con ela por outros medios. 

Ela síntese acosada, isto é acoso? podería denuncialo? 

RESPOSTA. Sí, isto considérase un delito de coacción, pois dende o ano 2015 non 

é preciso que exista contacto físico, senón que existe coacción se se intenta 



establecer contacto cunha persoa por calquera medio de comunicación ou a 

través de terceiras persoas de xeito insistente e reiterado. 

8.  Un rapaz está enfadado coa súa ex porque ela estivo con outra persoa, 

mentres tiña unha relación con el e posteriormente deixouno. Por iso, 

publica unha imaxe na que ela está desnuda. ¿Estaría esta acción 

xustificada? 

RESPOSTA. Non, trataríase dun caso de diseminación non consensual de imaxes 

íntimas. De novo, trataríase un delito contra a intimidade e a propia imaxe, pois 

a rapaza non consentiu o envio desta imaxe 

  



CUESTIONARIO 

Pregunta 1. Un micromachismo é… 

a. Actitudes e comportamentos machistas que teñen un carácter sutil ou 

cotián 

b. Cando un home agrede á súa parella pero o fai só unha vez 

c. Accións e comportamentos que son machistas pero que podemos 

aceptar porque non son moi importantes 

d. Ningunha das anteriores 

Pregunta 2. O xénero constitúese como o conxunto de atribucións e 

características biolóxicas que ten unha persoa por ser home ou muller 

V/F 

Pregunta 3. A violencia contra as mulleres… 

a. Ten un carácter histórico, porque sucedía no pasado pero agora xa case 

non se produce 

b. Ten un carácter histórico e estructural, é dicir, non responde a feitos illados 

senón que se atopa cultural e socialmente extendida 

c. Dase en familias pobres ou desestruturadas únicamente 

d. Prodúcese sobre todo cando hai problemas como alcolismo na familia 

Pregunta 4. A mayoría das violación prodúcense a altas horas da noite en 

descampados e por persoas descoñecidas  

V/F 

Pregunta 5. Considérase violencia de xénero: 

a. Só violencia física 

b. A violencia no marco da parella e exparella, a violencia sexual, o acoso 

sexual e a trata de mulleres e nenas con fins de explotación sexual 

c. Só violencia física e psicolóxica 

d. Ningunha é correcta 

Pregunta 6. Os homes que exercen a violencia de xénero responden a un perfil 

moi concreto: persoas conflitivas, sen emprego, que abusan de substancias e 

violentos con outras persoas. 



V/F 

Pregunta 7. Unha rapaza rompe coa súa parella e non para de recibir mensaxes 

del. É violencia?  

a. Sí, violencia sexual 

b. Si, sexting 

c. Sí, acoso 

d. Non é violencia 

Pregunta 8. O acoso sexual… 

a. Pode producirse en calquer espazo: nas rúas, de festa, no entorno 

laboral, na escola… 

b. Pode provir tanto dunha persoa con autoridade como dun compañeiro 

ou dunha persoa descoñecida 

c. Non ha de ser explícitamente rexeitado ou reiterado para ser 

considerado como tal 

d. Todas son correctas 

Pregunta 9. Se teño unha parella e esta me di que borre a todas as persoas do 

sexo polo que me sinto atraída do Instagram, tratase dunha situación de… 

a. Violencia física 

b. Violencia social 

c. Violencia ambiental 

d. Violencia económica 

Pregunta 10. Se unha persoa coa que teño unha relación, nunha discusión lle 

pega un puñetazo á parede, tratarase de… 

a. Violencia física 

b. Violencia social 

c. Violencia ambiental 

d. Violencia económica. 

 

 

 



RESPOSTAS 

1-A 

2-F 

3-B 

4-F 

5-B 

6-F 

7-C 

8-D 

9-B 

10-C 

 


