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Activa o radar TDX! 
Está en ti

Esta campaña, «Activa o radar TDX! 
Está en ti», promovida polo Concello de 
Cangas grazas ao apoio do Pacto de 
Estado, componse de 4 microvídeos dunha 
duración de entre 1-2 minutos cada un 
para traballar nas aulas. Con esta búscase, 
especificamente, sensibilizar ao alumnado 
de 6º curso de Educación Primaria e de 1º 
da ESO. Se agora mesmo estás a asociar o 
xogo de palabras do título co radar da DGT, 
e pensando que se trata dunha campaña 
para sensibilizar e concienciar sobre 
seguridade viaria, dicirche que… frío, frío! xa 
que as siglas TDX significan «Transforma as 
Desigualdades de Xénero».

Por que no título da campaña 
dise que o radar está en ti?

Porque todas as persoas podemos detectar 
a presenza de desigualdades de xénero 
que están ao noso arredor. O radar é unha 
metáfora para explicar que hai violencias 
de xénero e outras violencias machistas que 
poden acontecer no noso día a día, están 
por todas partes, pero velas e detectalas 
depende de nós. As desigualdades de 
xénero-relacións de poder derivadas das 
ideas e crenzas do noso sistema patriarcal e 
heteropatriarcal-, están arraigadas na nosa 
sociedade machista, polo que chegamos 
a ver “normal” aquelas situacións que non 
deberiamos tolerar. E, aínda que comezar a 
ser quen de detectar as desigualdades non 
é cousa dun día, todas as persoas podemos 
espertar a nosa conciencia, darnos conta 
que identificar as desigualdades tamén está 
en nós. Só temos que activar o radar, a nosa 
conciencia. 

Verás que cando o alumnado active o 
seu radar non poderá crer a cantidade de 
situacións que detecta e que antes pasaba 
por alto ou, simplemente, víaas tan habituais 
que lle pasaban desapercibidas.

Probamos? 

En cada microvídeo, observaremos unha 
situación cotiá que se dá entre mozas e 
mozos de entre 10 e 12 anos. Cada un 
destes microvídeos conta cunha personaxe 
principal, a que irá compartindo connosco 
as súas reflexións. Estas emanan do seu 
radar interno e farannos ver por que 
debemos cuestionar as ideas e actitudes 
que sustentan as desigualdades de xénero. 
Ademais, mostraranos como activar o 
noso radar, porque nós tamén podemos 
transformar as desigualdades de xénero.   

Procura que o alumnado preste moita 
atención ao contido do microvídeo e 
reflexione sobre as situacións que se van 
traballar na aula xa que, unha vez activen 
o seu radar, xa non o quererán desactivar. 
O obxectivo é que se dean conta de que as 
súas accións e decisións tamén poden xerar 
desigualdades...

Non o esquezas, a nosa misión é lograr que 
rexeiten e combatan as desigualdades de 
xénero e as violencias machistas no seu día 
a día. 

Nesta unidade didáctica imos traballar 
os mitos do amor romántico. Aceptas 
o reto? Verás que os beneficios son 
moitos. 





OBXECTIVOS
DIDÁCTICOS

COMEZAMOS? Activemos o noso 
radar da TDX...
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IDENTIFICAR

TRABALLAR

REPLANTEXAR

RACHAR

actitudes discriminatorias nas relacións afectivas cotiás.

para unha nova definición do amor dentro das parellas, visibilizando as 
diversas orientacións sexuais.

as relacións afectivo-sexuais na adolescencia.

con algúns dos mitos do amor romántico que sustentan as discriminacións 
nas relacións afectivas.
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QUE 
CONTIDOS 
IMOS 
TRATAR?
MITOS DO AMOR 
ROMÁNTICO
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Nesta unidade didáctica imos traballar co 
derradeiro vídeo da campaña. Nel, recréase 
unha escena na que unha rapaza, a personaxe 
principal, está co seu irmán, o cal se dispón 
a subir unha foto coa súa moza a unha rede 
social. Insire un corazón e quere introducir 
tamén unha canción e, ao premer sobre a 
opción para facelo, aparécelle unha listaxe 
con temas musicais recomendados. Dos títulos 
das cancións que aparecen intúese que estas 
conteñen estereotipos a redor das relacións 
de parella. Isto é, un enfoque totalmente 
heteronormativo e de subordinación das 
mulleres. Deste xeito, como se poderá 
observar,  neste microvídeo recóllense mitos 
vencellados ao amor romántico. Os obxectivos 
nesta sesión de traballo son, principalmente: 
rachar coas actitudes discriminatorias 
nas relacións sexo-afectivas durante a 
adolescencia e traballar en prol dunha nova 
definición do amor dentro das mesmas. 

Pero antes de abordar directamente os mitos 
do amor romántico, cómpre aclarar algúns 
conceptos que nos axudarán a entender esta 
problemática: namoramento, amor e amor 
romántico.

Antes de nada...que é o amor?

O amor é un sentimento que experimentan 
as persoas ao pouco de nacer baseado no 
afecto cara outras persoas. É unha emoción 
básica e universal e pode ser de diversa índole, 
é dicir, non sempre ten por que ser romántico, 
senón que pode ser filial, materno, paterno, 
de amizade, o que sentes cara mascotas, etc. 
Pero o que abordaremos aquí é o romántico. 

Claves teóricas para 
traballar as temáticas 
que se abordan no 
microvídeo

Así, o amor é un sentimento, pero tamén 
unha construción social que varía en 
función da época e a cultura na que se 
desenvolve: a forma de entendelo, expresalo 
e experimentalo vai depender do contexto 
social e cultural . Isto é, as formas de 
amar non son estáticas nin naturais, 
senón que se adaptan en función de 
como “aprendemos” e nos “educan” a 
entendelo.

O namoramento, é o mesmo que o 
amor?

O namoramento é un estado emocional 
e un proceso a través do cal unha persoa 
se sente atraída por outra ata o punto que 
comeza a desenvolver sentimentos de afecto e 
románticos cara ela. Pode aparecer ao pouco 
tempo de coñecer unha persoa, mais tamén 
tempo despois. Ademais da atracción (física, 
sexual, intelectual, emocional) interveñen 
outros factores, tales como: as propias 
expectativas, a predisposición, a sensación 
de misterio, etc. O máis característico desta 
fase é a idealización da outra persoa e as 
gañas constantes de estar preto dela. 
Non obstante, non sempre é correspondido 
e non ten por que selo. Pensa, seguramente 
algunha vez namoraches dun ou dunha 
cantante, actor/actriz, etc., que non coñecías 
directamente ou con quen non tiñas trato 
directo. E non, namoramento e amor non 
son o mesmo. En primeiro lugar, o amor tarda 
máis tempo en aparecer, pois é preciso que se 
constrúan vínculos de confianza, intimidade, 
comunicación, compromiso, afecto profundo, 
etc. 

Isto lévanos a falar do amor romántico, pero 
antes de afondar nesta idea cómpre realizar 
unhas reflexións sobre a forma na que o 
percibimos.

APRENDIZAXES CLAVE: 

Namoramento, amor, amor romántico, mitos
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Como aprendemos a “amar”? Quen 
nos ensina?

Aprendemos a amar, especialmente, a partir 
da imitación (reprodución de condutas 
e significados) dos principais axentes de 
socialización (medios de comunicación, familia, 
grupo de iguais, amizades, escola, etc.). Por 
unha banda, se nos detemos a observar os 
medios de comunicación, podemos comprobar 
a existencia de numerosas series, programas, 
películas, cancións, publicidades, etc. que 
sosteñen falsas crenzas ou mitos do amor 
romántico. Pola outra banda, as familias, 
como primeiro axente de socialización, ás 
veces, tamén contribúe á transmisión de 
idearios poucos igualitarios e sostibles sobre 
o amor romántico e as relacións afectivas. 
Pensemos, por exemplo, na elección de contos 
infantís, onde “a princesa” e o “príncipe” están 
presentes como modelos no establecemento 
de relacións afectivas. Entendes onde 
queremos chegar, verdade?  

No noso contexto actual, a socialización 
de xénero diferencial (da que xa falamos 
en unidades didácticas anteriores) potencia 
roles e características distintas entre 
homes e mulleres. Así, dende idades 
temperás, mediante diferentes formas 
de socialización (contos, xogos, xoguetes, 
reprodución e asunción de comportamentos en 
función do xénero, etc.) tamén se constrúen 
os preceptos do amor romántico, xa que 
os roles de xénero, as relacións de poder e as 
desigualdades entre homes e mulleres, teñen a 
súa influencia nas relacións de parella.

Entón...que é o amor romántico?

O amor romántico é unha construción 
social, unha forma de experimentar o 
amor que non é natural nin biolóxica (xorde 
nas sociedades europeas e occidentais no 
século XIX) e que organiza a forma na 
que as persoas se relacionan dun xeito 
afectivo e sexual. Ademais, como ten unha 
fonda raíz no sistema patriarcal, baséase na 
heterosexualidade. 

Deste xeito, o amor romántico páutanos 
como debe ser unha relación afectiva 
ideal. O modelo de amor romántico que 
impera nas nosas vidas impón como óptimas 
as seguintes condicións: o amor ten que ser 
intenso ("ámote máis que a nada”), para toda 
a vida (“querereite por sempre”), exclusivo 

(“non poderei amar a ninguén máis que a ti”), 
incondicional (“querereite por riba de todo”) 
e que leve un elevado grao de apego (“daría 
a miña vida por ti”). Estas condicións fan 
que sexa difícil acadar este ideal “extremo” 
do amor e, como consecuencia desta visión 
tan errónea de como debe ser unha relación 
amorosa, moitas persoas adoitan sentir medo 
á soidade, dependencia afectiva, infelicidade 
nas relacións, procesos moi duros de desamor, 
frustración, relacións enfermizas, sexismo... e 
violencia de xénero. E por isto que este modelo 
de amor idealizado perpetúa a desigualdade e 
apóiase na dependencia. Ademais provoca dor, 
porque o amor non é eterno, nin perfecto, nin 
marabilloso, nin nos vai salvar de nada.

Cómpre ter en conta que o amor non é 
un problema en si mesmo. O problema 
xorde cando se establece como un modelo 
baseado en mitos tóxicos e nocivos que 
nos ditan como debe ser unha relación 
afectiva ideal. E isto supón un obstáculo 
á hora de acadar relacións saudables e 
igualitarias. 

Cales son os mitos do amor 
romántico?

Entre o namoramento e o amor está o 
amor romántico e os seus mitos, que nos 
levan a confundir o amor con dependencia, 
sufrimento, control, etc. Hai algúns aspectos 
que se asocian ao amor romántico e que non 
son sans.

Co gallo de entender mellor isto e reflexionar 
sobre a toxicidade dos mitos do amor 
romántico, a continuación recollemos algúns 
dos principais: 
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• Amor verdadeiro non hai máis que 
un... 
Pois que triste, non? Pensar que tan só 
podes querer unha vez na vida a alguén 
dun xeito pleno...mellor nin imaxinalo. 
Non cres que isto nos ata a persoas que 
non son boas para nós por medo a que 
sexa “esa”? Ademais, as persoas somos 
moi complexas, temos un montón de 
intereses, gustos, necesidades,...e pensar 
que unha persoa ten que satisfacelo 
todo e, por riba, nos termos nos que nós 
cremos que ten que facelo...é inabarcable, 
ademais de moi inxusto. Podes querer a 
persoas diferentes ao mesmo tempo por 
diversos motivos e múltiples formas. Hai 
formas e formas!

• Os celos son unha mostra de amor...
Querer é controlar? E chantaxear? 
E facerte sentir culpable? Claro que 
non! Pois logo, os celos non poden ser 
un símbolo de amor. O amor baséase 
no coidado, no respecto, na igualdade. 
Ninguén que te trate coma se foses da 
súa propiedade te vai querer ben. E, oes, 
o que non suma...resta!

• Hai que renunciar a todo por amor...
A todo..., todo? Ás amizades? Á familia? 
Aos teus intereses ou hobbies? Aos teus 
estudos? Hum, este consello non semella 
ser boa compañía para unha viaxe. Se 
manter unha relación supón ter que facer 
renuncias, non sei ti, pero eu non a quero. 
Se tes que relegar todo o demais para 
que vaia ben a cousa...non é boa cousa. 

E estes tan só son algúns dos mitos do 
amor romántico, pero hai máis, moitos máis, 
demasiados máis! Por exemplo, que no amor 
non pode haber segredos, que o amor é 
para toda a vida, que o amor te realiza e te 
completa, etc. E aceptalos significa tolerar 
situacións e condutas que non son boas, non 
son sas. 

Consello? Racha con elas!

Mitos do amor romántico

• O amor pode con todo...
Isto sería fantástico, non si? Pero o amor 
non ten ningún poder máxico que poida 
facer que superemos todos os obstáculos. 
Ademais, crer que as persoas cambian 
por amor pode levar a aceptar e tolerar 
comportamentos que son intolerables 
coa esperanza de que como “nos ama, 
cambiará”.  

• Os amores reñidos, son os máis 
queridos...
En serio? No amor, non todo vale. Se 
nunha relación de parella hai sufrimento, 
entón non vale a pena. O amor ten que 
darche felicidade, non quitarcha. . É 
certo que nalgún momento a xente que 
te quere pode dicirche cousas que che 
doian, por exemplo, nalgunha discusión, 
pero nunca será intencionado nin 
frecuente. Se isto acontece, non é amor. 

• Aínda buscas a túa media laranxa? 
Pois teño unha noticia para ti...todas as 
persoas somos froitas completas! Así que 
deixa de buscar. Compartir o tempo ou a 
vida con outras persoas ten que facernos 
crecer, non depender delas para sentirnos 
completas. Ademais...imaxínaste que só 
existira unha persoa no mundo da que te 
puideras namorar? Uff... sería demasiada 
casualidade que coincidirades no mesmo 
lugar, non cres?

• Os polos opostos atráense...
Seguro? Non cres que compartir tempo 
con esas persoas coas que non tes nada 
en común, nin gustos, nin afeccións, nin 
intereses, nin afinidade, nin nada,.. sería 
difícil e aburrido?
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Entón...cal é a receita dunha 
relación afectiva sa?

Unha relación sa é algo que se vai construíndo 
aos poucos. Cada relación, cada vínculo é 
diferente do resto...pero cómpre ter en conta 
que existen características fundamentais en 
calquera relación non baseada na violencia:

• Non obrigar a facer nada que a outra 
persoa non queira.

• Ter confianza na parella.
• Valorar a súa forma de ser: pensamentos, 

sentimentos, inquedanzas…aínda que 
sexan contrarias ás túas.

• Respectar as afeccións, tempos, 
amizades, etc.

• Non querer saber que fai, onde está ou 
con quen está en cada momento.

• Non facer comentarios ferintes tales 
como:  “Cala, que ti non sabes disto”, “esa 
roupa quédache fatal”, etc.

• Non chantaxear empregando frases 
como, por exemplo, “se me quixeses, 
faríalo”.
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PROPOSTA 
DIDÁCTICA

FICHA DAS 
ACTIVIDADES
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TEMA

Mitos do amor romántico

CURSOS 6º curso de Educación Primaria e 1º de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)

OBXECTIVOS

• Identificar actitudes discriminatorias nas relacións afectivas cotiás.
• Traballar para unha nova definición do amor dentro das parellas, visibilizando as 

diversas orientacións sexuais.
• Replantexar as relacións afectivo-sexuais na adolescencia.
• Rachar con algúns dos mitos do amor romántico que sustentan as 

discriminacións nas relacións afectivas.

CONTIDOS 
QUE SE VAN A 
TRABALLAR 

 Z Namoramento
 Z Amor
 Z Mitos do amor romántico
 Z Relacións afectivas

ACTIVIDADES TEMPO ESTIMADO MATERIAIS

1ª. 
ACTIVIDADE 
«Previsionado 
e ideas previas 
do alumnado»

15 min.
• Anexo Nº 1. Guía de actividades
•  2 cartolinas ou folios, cada un cunha palabra escrita: 

“Verdadeiro” e “Falso” 

2ª. 
ACTIVIDADE
 «Visionado 
do microvídeo 
e análise do 
contido»

20 min.
• Microvídeo
• Anexo Nº 2. Caldo de amor

3ª. 
ACTIVIDADE
«Actividade de 
afianzamento 
das ideas e 
reflexión final»

15 min.
• Anexo Nº 1. Guía de Actividades
• Anexo Nº 3. Pero que me cantas? 
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COMEZAMOS? Activemos o noso 
radar da TDX...
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DESENVOLVEMENTO
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PRIMEIRA ACTIVIDADE: 
15 min. aprox. [Previsionado e ideas 
previas do alumnado]

1º. 
Comezamos explicando que nesta sesión 
imos traballar o cuarto e último dos vídeos 
que conforman a campaña «Activa o radar 
TDX! Está en ti», promovida polo Concello 
de Cangas. 

2º. 
Dividimos a aula en dúas partes, nunha das 
partes colocamos unha cartolina ou folio coa 
palabra “verdadeiro” e na outra parte outra 
cartolina coa palabra “falso”.

3º. 
Despois pedimos ao grupo que se coloque 
de pé no centro da aula. Imos lendo frase a 
frase e o alumnado, sen falar entre si, deberá 
poñerse no lugar da aula que mellor exprese 
a súa opinión en relación á frase. Algunha 
das frases que se propoñen son as seguintes:

Frase Opinión
O amor é algo máxico Verdadeiro <-----> Falso

Amor significa ter 
confianza na parella

Verdadeiro <-----> Falso

O amor pode con todo Verdadeiro <-----> Falso

Por amor hai que perdoar 
todo

Verdadeiro <-----> Falso

Amar significa respectar 
a forma de ser da outra 
persoa

Verdadeiro <-----> Falso

As rapazas e os rapaces 
somos diferentes

Verdadeiro <-----> Falso

4º. 
Para afondar na idea do amor romántico, 
empregamos o “Anexo Nº 1. Material 
profesorado” e o proxectamos na aula. 
Abrimos un debate en plenario para 
reflexionar sobre as ideas recollidas. Para 
dinamizalo e animar á participación do 
alumnado, podemos utilizar preguntas como 

as que seguen:

• Que é o amor verdadeiro? Que 
significa namorarse de verdade?

• Creedes que hai alguén que encaixará 
convosco? Temos por aí á nosa media 
laranxa?

• O amor dura para sempre?
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SEGUNDA ACTIVIDADE: 
20 min. aprox. [Visionado do microvídeo e 
análise do contido]

1º. 
Proxectamos o cuarto vídeo da campaña, 
este ten unha duración de 1:44 minutos. 

A personaxe principal, a rapaza, está 
sentada no sofá da casa, xunto ao seu 
irmán maior, quen está co móbil na man. 
Este entra no Instagram e accede á opción 
stories. Vemos como se dispón a subir unha 
foto na que sae xunto á súa moza e como 
selecciona un sticker de música dun listado 
de cancións.

2º. 
Tras o visionado preguntamos ao alumnado: 

• Que vos di o voso radar ao observar 
esta situación?

• De que falan a maioría das cancións?

Estas preguntas deberían poder responderse 
cunha frase que resuma o vídeo que 
acabamos de ver.

3º. 
A continuación, dividimos a clase en 
pequenos grupos, de 3 ou 4 persoas, e 
entregámoslle a ficha do “Anexo Nº 2. 
Caldo de amor". Explicámoslles que cada 
grupo ten que realizar un “caldo de amor”, 
é dicir, pensar que ingredientes terían que 
ter as relacións afectivas saudables, segundo 
elas e eles. Deixámoslles 5 minutos para que 
debatan e reflexionen sobre o ingredientes 
fundamentais do amor.

4º. 
Despois do traballo en grupos, escribimos no 
encerado “Caldo de amor” e dividímolo en 
tantas columnas como grupos teñamos.

5º. 
Cada grupo terá que expoñer os ingredientes 
que engadiu á súa receita, sen comentar 
nada, e imos anotando no encerado todos os 
que propoña cada grupo.

6º. 
Cando rematemos de apuntar os 
ingredientes de todos os grupos, comezamos 
o debate en plenario, empregando preguntas 
como as seguintes:

  Reflexións ás que chegar coa 
actividade

• A maioría falan do mesmo: o amor todo 
o pode, o sufrimento é inevitable, ter 
parella é algo esencial na vida, os celos 
son unha proba de amor,...

• Estas mensaxes despistan e falan 
de cousas que nada teñen que ver o 
amor, senón co control, dependencia, 
violencia... falan de comportamentos 
que non teñen nada que ver coas 
relacións baseadas no respecto, 
comunicación, liberdade, e igualdade,... 
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• Hai ingredientes comúns entre os 
diferentes “caldos de amor” que 
preparastes?

• Que ingredientes son diferentes?

• Pensades que falta algún ingrediente 
que non puxéramos? Sobra algún?

• Pensades que sempre tiveron os 
mesmos ingredientes? En que 
puideron cambiar?

TERCEIRA ACTIVIDADE: 
15 min. aprox. [Actividade de 
afianzamento das ideas e reflexión final]

1º. 
No microvídeo sae un listado de cancións. 
Nesta última actividade imos reflexionar 
como inflúen as cancións nas relacións 
de parella e na reprodución dos mitos do 
amor romántico. Así mesmo, buscaremos 
fomentar que o alumnado teña unha 
actitude crítica cara as cancións que 
sosteñan formas de violencia. 

Proxectamos en pantalla o listado de 
cancións que aparecían no vídeo (estas 
recóllense no “Anexo Nº 1. Material 
profesorado”).

Listado de cancións que aparecen:

  Manuel BB - As instrucións (canción 
inspirada en Anuel AA - el manual)

  Seica - Chama ao 112 (canción 
inspirada en Sech - 911)

  Pedro Capote e Cazurro - Amodiño 
(canción inspirada en Pedro Capó, 
Farruko - Calma)

  Alfredo Das Brañas - Acendeuse 
a luz (canción inspirada en Fred De 
Palma - Se iluminaba) 

  Ozono – Miña Ruliña (canción 
inspirada en Ozuna -Mi Niña)

  Sevasnoiate e Guainanai – Moza 
xeitosa (canción inspirada en Sebas 
Yatra, Guaynaa – Chica ideal)

  MTZ Manolo Chourizo e Maldunha - 
Amor en urxencias (canción inspirada 
en Manuel Turizo e Maluma – Amor en 
coma)

  Ozono – Chuchería (canción inspirada 
en Ozuna – Caramelo)
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2º. 
Dividimos a clase en pequenos grupos de 3 
ou 4 persoas e entregámoslle a cada grupo 
a ficha que contén o “Anexo Nº 3. Pero 
que me cantas?”. 

ESTRIBILLO 1: 

MTZ Manolo Chourizo x Maldunha - 
Amor en urxencias

Que será da miña vida o día en que se 
afaste do meu lado?

Soño con que esteamos xuntos para sempre 
e nunca nos deixemos
É o meu plan de vida 

Causarame unha ferida
Cando me diga que non sente o que sentía

ESTRIBILLO 2: 

Ozono - Chuchería

Toma dálle ven mátame
Dime dálle nena maltrátame

Se quere' ir de viaxe sen min téñoo que 
saber

Se se namora eu nada vou perder
Porque xa é miña

ESTRIBILLO 3: 

Manuel BB - As instrucións

O destino fixo que nos coñeceramos
Despois de ti, nada será igual

Ti fasme moito mal, non te podo deter
Eu quero ser o teu prisioneiro

ESTRIBILLO 4: 

Alfredo Das Brañas - Acendeuse a luz 

Dime que o amor non ten ciencia
Dime que o amor non é só coincidencia

A túa frecha atravesoume o corazón
Era cousa do destino

Cada grupo terá na súa ficha un estribillo 
distinto e unha serie de preguntas que 

deberá responder en 5 minutos:

• De que trata o estribillo?

• Credes que existe algún tipo de 
violencia nel?

• Trata algunha historia de amor? En 
caso de que si, como vos imaxinades 
esa relación?

• As cancións inflúen na forma que 
temos de namorarnos?

3º. 
Facemos unha posta en común con todos 
os grupos para que comenten as súas 
conclusións sobre os estribillos traballados.

4º. 
Para rematar, reflexionamos en plenario. 
Lanzámoslles algunhas preguntas, as 
seguintes poden servirnos de guía:

• Cantas das cancións que coñecedes 
tratan sobre amor de parella?

• Fálase de parellas non heterosexuais 
nalgunha canción? Cales?

• Cantas tratan sobre outros temas 
que non sexa o amor de parella? 
Coñecedes algunha?

• Cales son os temas que máis se 
repiten nas cancións?

• Existe violencia dalgún tipo nas 
cancións?

  Reflexións ás que chegar coa 
actividade

• A finalidade desta actividade é que 
o alumnado obteña as ferramentas 
e recursos necesarios para que sexa 
consciente do papel que exercen os 
medios de comunicación, plataformas 
audiovisuais e redes sociais como 
axentes de socialización. E, deste xeito, 
tomar conciencia sobre o impacto que 
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xera en nós a música que escoitamos 
a diario e a influencia que ten na 
construción da nosa igualdade.

• Está moi asumido na sociedade que o 
reguetón (reggaetón) é un xénero musical 
que incita á violencia de xénero, pero 
non fai falta irse só a este tipo de música. 
As mensaxes machistas e sexistas están 
tan normalizadas no noso día a día que 
non nos decatamos cando cancións do 
pop que sonan nas principais listas da 
radio, como por exemplo, “No soy de 
esas” promoven actitudes de violencia de 
xénero.   

• Por exemplo, na parte na cal a cantante 
di “no soy una de esas que tan fácilmente 
se deja enredar” está culpando a aquelas 
que si se “deixan”, é dicir, aquelas que 
viven libremente a súa sexualidade ao 
igual que os homes. Noutra parte da 
canción, a moza di claramente “mejor 
doy un paso atrás”, e o mozo responde 
“no deberías haberme tentado, te gusta 
jugar”, o que vén dicir que as mulleres 
deben comportarse con recato pois non 
poderán volverse atrás e serán culpables 
do que poida suceder. 

Para seguir afondando... 
Actividade: fai que chegue a 
máis persoas do cole o radar 
TDX. Aceptas o reto?

 *

Se queres seguir afondando nalgunhas 
cuestións e ideas que xurdiron, podemos 
realizar a seguinte actividade:

1º. 
Comentamos que o microvídeo da campaña 
non ten título.

2º. 
Pedimos ao alumnado que, de maneira 
individual, pense nun título para poñerlle e 
que elabore un cartel. 

3º. 
Os carteis poden colocarse na aula.  










