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A escola, en tanto que espazo decisivo da socialización de nenas e nenos, 
ten un papel fundamental na conformación das persoas máis novas, no 
mantemento ou na desaparición dos estereotipos de xénero e na constru-
ción dunha sociedade máis igualitaria e xusta.

Dende o ámbito educativo é preciso traballar na conformación de pará-
metros de comportamento que permitan un desenvolvemento individual 
que tenda á felicidade dos seres humanos, en igualdade de oportunida-
des, independentemente de circunstancias vinculadas ao seu nacemen-
to, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circuns-
tancia persoal ou social, tal e como establece a nosa Constitución no seu 
artigo 14.

A escola debe traballar na eliminación da desigualdade entre mulleres 
e homes e deste xeito incidir na desaparición da violencia de xénero, 
a manifestación máis clara do mantemento desa desigualdade na nosa 
sociedade. 

Hoxe en día, a imaxe ten unha importancia vital nas nosas vidas e non 
sería razoable non utilizala como sistema de transmisión de reflexións en 
relación coa realidade que nos corresponde vivir e coa do noso contorno 
globalizado. A capacidade que ten o cine para espertar as nosas emocións 
e os nosos sentimentos e identificarnos cunha determinada situación debe 
ser utilizada para animar á reflexión e para fixar na nosa memoria determi-
nados principios e conceptos que permitirán que a igualdade deveña un 
valor central na etapa de conformación das personalidades.

LIMIAR
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María Hermelo, en Fíos Violeta, tece unha estrutura de imaxes e palabras 
particularmente útil para tratar diferentes expresións dunha única reali-
dade: a desigualdade entre mulleres e homes, que forma parte substan-
cial do contorno socioeconómico de tantos países e culturas diferentes. 
Dende a India aos Estados Unidos, México ou Afganistán, ata Galicia, 
perduran manifestacións do sexismo que evidencian que o valor intrínse-
co que se lles outorga aos seres humanos é diferente se son mulleres ou 
homes. Facendo seu o principio de que actuando no eido local non de-
bemos deixar de pensar globalmente, as propostas do material didáctico 
permiten reflexionar sobre a situación das persoas en diferentes países e 
culturas para chegar á conclusión de que é preciso o noso compromiso 
no eido local para cambiar esas relacións desigualitarias e substituílas por 
relacións entre os sexos máis pacíficas e equitativas, nas que ser diferen-
te non signifique, necesariamente, ser desigual. 

Só a través do propio compromiso seremos capaces de transformar o 
cotián; só decatándonos da complexidade da situación no eido global po-
deremos ofrecer o noso traballo para a mellora das relacións persoais na 
escola, para o rexeitamento da discriminación, a prevención da violencia 
contra as mulleres e para a educación de seres respectuosos e tolerantes 
coa diversidade. O que é tanto como dicir que estaremos traballando 
para a desaparición desa desigualdade que adopta tantas facianas dife-
rentes, moitas veces facianas de muller.

SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE
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O multimedia Fíos Violeta: Convivir en igualdade parte dunha filosofía 
coherente coa pluralidade e valores democráticos, respectuosa cos derei-
tos humanos, inclusiva coa interculturalidade e promove explicitamente 
a convivencia nun marco de tolerancia e respecto onde o artigo 2.1 da 
Carta dos dereitos humanos se asume como punto de partida.

Está destinado ao profesorado e alumnado de educación secundaria obri-
gatoria, deseñado dende unha perspectiva interdisciplinar, non pertence 
a ningunha disciplina concreta e pódese abordar dende a acción titorial, o 
currículo de Educación para a cidadanía ou entroncalo con calquera outra 
área curricular. Ao mesmo tempo non é un material exclusivo da educación 
formal, a súa versatilidade permite a posta en práctica en calquera outro con-
texto onde o obxectivo de educar a favor da igualdade sexa prioritario.

Consciente da omnipresenza dos medios de comunicación e a prepon-
derancia da imaxe audiovisual como axentes principais da construción, 
representación e valoración da realidade social, Fíos Violeta parte do cine 
como recurso formativo e afonda no discurso da imaxe como portador de 
valores e contravalores socioculturais.

Partindo do cognitivo, as ficcións audiovisuais apelan directamente ás 
emocións, buscan que mozas e mozos empaticen coas realidades visua-
lizadas e se convertan en persoas activas capaces de modificar as pro-
pias actitudes e construír unha xerarquía de valores singular e persoal.

O multimedia Fíos Violeta convida pois á reflexión guiada nun contorno mul-
tisensorial a través da imaxe, textos e novas de actualidade, coa finalidade de 
cuestionar as xerarquías culturais entre o feminino e o masculino.

PRESENTACIÓN
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Xa que a discriminación en función do xénero está presente en todas as 
sociedades, trátase de evitar unha mirada etnocéntrica dende onde as 
desigualdades por razón de xénero pertencen a outras culturas, socieda-
des ou relixións.

A presentación dos contidos temáticos responde a criterios que van den-
de o máis próximo á realidade do alumnado ata o máis afastado, son, 
en resumo, un conxunto de realidades todas presentes na vida cotiá de 
mozas e mozos que con frecuencia pasan desapercibidas e se asumen 
como “naturalizadas”. 

No medio destes dous polos as secuencias ilustran unha serie de bino-
mios que se superpoñen á discriminación por razón de xénero. 

Os contidos e actividades seleccionados non son exhaustivos, únicos e 
suficientes, son algúns dos aspectos salientables que serven como punto 
de partida, reflexión e denuncia dunha realidade que condiciona a vida 
das persoas sustentadas en construcións socioculturais susceptibles de 
cambio. 

A finalidade última de Fíos Violeta: Convivir en igualdade é lograr que 
rapazas e rapaces comprendan criticamente o mundo no que viven e 
actúen con criterio na procura do benestar individual e colectivo; mais 
para ser quen de actuar con criterio cómpre coñecer e xestionar as pro-
pias emocións.

MARÍA HERMELO

O cine é un instrumento de pensamento
JEAN-LUC GODARD
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O cine 
como 

recurso 
formativo

Nas últimas décadas a ficción audiovisual aséntase 
nos espazos escolares como un instrumento cultu-
ral de valor inestimable para a difusión de valores 
humanos e democráticos. A ficción audiovisual vén 
ser un relato multisensorial que aglutina múltiples 
linguaxes: voz, movemento, música, imaxe… que 
producen un efecto emocional máis poderoso que 
calquera outro medio de información. Este relato 
multisensorial crea e transmite valores e contrava-
lores, “naturaliza” condutas sociais e antisociais, 
conforma a propia cosmovisión e inflúe nas nosas 
emocións de forma imperceptible para a concien-
cia. Por medio da empatía somos quen de situarnos 
no lugar das personaxes, compartir con elas unha 
idéntica paixón e implicarnos individualmente nas 
circunstancias alleas. 

Educar en valores partindo do cine como recurso 
formativo supón fusionar esta dimensión afectiva co 
compoñente cognitivo, precisa transcender as frontei-
ras emocionais, facer visible o invisible e propiciar no 
alumnado unha mirada crítica.
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Falar de cine formativo remite pois “á emisión e recep-
ción intencional de películas portadoras de valores cul-
turais, humanos, técnico-científicos ou artísticos, coa 
finalidade de mellorar o coñecemento, as estratexias 
ou as actitudes e opinións dos espectadores. En pri-
meiro lugar, ha de posuír determinados valores ou mé-
ritos humanos; en segundo lugar, eses valores han de 
estar codificados de forma que sexan interpretables e 
por último debe existir unha intencionalidade de utilizar 
o medio como recurso formativo, é dicir, con vontade 
de produciren algún tipo de aprendizaxe, que non ten 
por qué estar vinculado necesariamente á mensaxe da 
película…” (Torre, 1996). 

O cine como recurso didáctico acostuma adoptar di-
versas perspectivas: como exemplificación, salientando 
unha idea ou feito concreto que pretendemos docu-
mentar, como discurso por medio de secuencias que 
manteñen unha unidade superior á sucesión de imaxes 
e como un todo coa proxección completa da película. 
Fíos Violeta opta polo cine como discurso onde a mo-
dalidade de proxección son secuencias seleccionadas 
que manteñen unha unidade discursiva e actúan como 
elemento introdutor e motivador coa intencionalidade 
de captar a atención do alumnado, buscando que mo-

zas e mozos empaticen coas realidades visualizadas e 
se convertan en persoas activas capaces de modificar 
as propias actitudes e construír unha xerarquía de valo-
res singular e persoal.

O profesorado concíbese como o elemento que media 
entre as secuencias e o alumnado, correspóndelle o pa-
pel de guía na lectura de imaxes nesa andaina de trans-
formar as emocións nun instrumento de pensamento.

Tirando do fío complementa a imaxe con textos e ar-
tigos periodísticos que permiten descifrar e afondar 
nos temas de análise dende un enfoque interdiscipli-
nar con carácter experiencial. O contado parte da rea-
lidade, a modo de espello onde mirarse, de situacións 
e acontecementos presentes no mundo actual e na 
vida cotiá dos adolescentes. Insire ao mesmo tempo 
un carácter compartido: o grupo xoga un papel na 
creación de hábitos e pautas de conduta. 

Por último, cómpre salientar o carácter holístico do 
multimedia Fíos Violeta, cara á aceptación da realidade 
a partir dunha comprensión que considera os diferen-
tes aspectos, fenómenos e caracterizacións propios 
dese contexto.
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ORIENTACIÓNS 
PEDAGÓXICAS E 
METODOLÓXICAS

CRITERIOS PEDAGÓXICOS

A filosofía pedagóxica de Fíos Violeta baséase nos 
mesmos postulados que guían as demais áreas da 
educación formal. Concibe o alumnado como axente 
activo da súa propia aprendizaxe e pretende en últi-
ma instancia o seu desenvolvemento integral como 
persoa.

Partindo da significatividade lóxica e psicolóxica do 
material e a actitude favorable cara á aprendizaxe lo-
graremos unha aprendizaxe significativa sempre e 
cando o alumnado sexa quen de conectar os novos 
coñecementos coas súas estruturas cognitivas pre-
vias, entendendo estas como o conxunto de ideas e 
conceptos que as alumnas e alumnos posúen sobre 
un campo de coñecemento determinado.

Ao mesmo tempo Fíos Violeta está deseñado para 
producir aprendizaxe por descubrimento (en oposi-
ción á aprendizaxe por recepción). Os saberes non se 
presentan de forma acabada e precisan dunha tarefa 
de exploración e indagación na que mozas e mozos 
adaptan os materiais ás súas estruturas cognitivas ata 
descubrir conceptos e relacións que posteriormente 
asimilarán.

As tarefas que se van desenvolver baséanse na interac-
ción entre os diversos membros do grupo, que cooperan 
na aprendizaxe de cuestións de índole moi variada. Pro-
move unha aprendizaxe non competitiva nin individua-
lista, concibida como un mecanismo colaborador que 
pretende desenvolver hábitos de traballo en equipo, e 
actitudes de solidariedade e respecto entre o alumnado.

Por outra banda, aprender a aprender implica tomar 
conciencia das propias capacidades dende unha po-
sición de competencia persoal que inclúe a capaci-
dade de cooperar, de autoavaliarse, e o dominio das 
técnicas de traballo intelectual a través de experien-
cias individuais e colectivas de carácter gratificante.

A finalidade última de Fíos Violeta é conseguir unha 
aprendizaxe integrada que podemos definir como un 
proceso dinámico dirixido a construír novos significa-
dos, ao mesmo tempo que melloramos estruturas e 
habilidades cognitivas, modificamos as nosas actitu-
des e valores, e proxectamos estes cambios na propia 
vida e na relación cos outros. E isto con base en estí-
mulos impactantes ou multisensoriais que nos condu-
cen a pensar, sentir e actuar (Torre, 2005).
Esta concepción ampla de construír saberes inscríbese 
nun marco inclusivo onde a diversidade se concibe como 
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unha característica inherente a todos os grupos huma-
nos. Dende esta perspectiva a diversidade do alumnado 
pasa a ser un elemento enriquecedor dentro dunha es-
cola inclusiva que pretende integrar as diferenzas.

A tarefa docente é conectar os procesos de constru-
ción do alumnado cos saberes colectivos culturalmen-
te organizados. Isto implica que a función do profeso-
rado non só se limita a crear as condicións idóneas 
para desenvolver unha actividade mental construtiva 
senón que guía deliberadamente esta. Así o docente 
concíbese como o elemento que media entre as se-
cuencias e o alumnado e correspóndelle o papel de 
transformar a visualización e demais actividades en 
aprendizaxe significativa.

CRITERIOS METODOLÓXICOS

O procedemento didáctico que se vai seguir será ob-
servar, relacionar e aplicar (ORA) (Torre, 1997).

Fase 0. Ningún coñecemento parte de cero, as expe-
riencias previas, as características persoais, os estilos 
cognitivos, as actitudes e as preferencias constitúen e 
conforman o que somos e de aí que unha mesma infor-
mación conmocione de forma diferente os receptores. 

A primeira fase de observación e comprensión pres-
taralle atención á descrición do contorno (lugar, tem-
po, cultura, espazo, hábitos, crenzas, regras) e da 
situación (temática, elementos humanos, naturais, 
códigos, linguaxe, comunicación non verbal…) Previo 
ao remate da observación tratarase de comprender 
o feito formativo, educativo ou didáctico a través da 
análise dos valores explícitos e implícitos, os roles que 
desempeñan os personaxes, e calquera outro ele-
mento salientable de interese didáctico. 

Posteriormente, a fase de reflexión persegue a toma de 
conciencia e a interiorización do problema. Reflexionar 
precisa diferenciar as ideas principais das secundarias, 
relacionar as ideas co contido e tomar decisións. A re-
flexión é unha fase central do método porque para pro-
duciren un cambio é previa a interiorización e a toma 
de conciencia de que este é necesario.

Por último, na fase de aplicación faise necesario 
interiorizar e consolidar as aprendizaxes, significa rea-
lizar un novo uso da información, que implica reutili-
zar o coñecemento adquirido. Trátase de transferir as 
aprendizaxes na procura de accións que impliquen un 
cambio da realidade cotiá. Finalmente esta fase inclúe 
a valoración e a recapitulación da aprendizaxe propia.
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Seguindo o método ORA o multimedia Fíos Violeta 
vai Tirando do fío, desenmarañando, desenredando, 
desenmascarando… en síntese, descubrir o que hai 
de oculto. Nesta liña os contidos preséntanse de for-
ma estruturada a través de 5 bloques temáticos baixo 
a seguinte denominación: 

• Función social da muller
• Sectores profesionais feminizados
• Ditadura da beleza
• Orientación sexual
• Relixión e cultura

O material garante a unidade por medio da interde-
pendencia dos contidos, ao mesmo tempo permite a 
posta en práctica de cada bloque de forma autónoma 
seguindo un itinerario común:

1. VISUALIZACIÓN: a proxección das secuencias ac-
túa como elemento introdutor e motivador coa inten-
cionalidade de captar a atención, espertar o interese 
e apelar directamente ás emocións. 

2. ANALIZANDO ESCENAS: baixo esta epígrafe pro-
póñense actividades que manifesten o coñecemento 
e intereses previos do alumnado, serven de “marco 
de presentación” dos contidos que se van a abordar, 
e conectan coa parcela do saber en que se inscriben. 
Son as primeiras actividades que aparecen e repíten-
se ao longo de cada bloque temático. 

3. PARA APRENDER inclúe dous tipos de tarefas:

• Actividades que xeran o coñecemento que se 
persegue en cada bloque temático: implican apren-
der conceptos, descubrir as mensaxes ocultas das 
secuencias, lectura de documentos de diverso tipo 
e buscar a información descoñecida.

• Actividades de aplicación e resolución que pro-
poñen tarefas nas que o alumnado “pon en prác-
tica”, organiza, integra ou utiliza os coñecementos 
adquiridos. Preséntanse atendendo a diferentes 
graos de dificultade de forma axustada e progresiva. 

4. Baixo a epígrafe PARA REMATAR amósanse as 
actividades de síntese ou tarefas competenciais: re-
collen todo o aprendido nunha soa actividade a modo 
de exercicio de síntese e conclusión. Aglutinan e in-
tegran varios contidos básicos. Son adecuadas para 
pór en marcha a capacidade construtiva do alumna-
do, integran contidos de distinto tipo e poden resol-
verse utilizando distintos enfoques. Estas actividades 
pretenden traspasar as fronteiras do grupo e buscan 
unha proxección na comunidade. 

5. Coa denominación RECURSOS PARA SABER 
MÁIS achéganse materiais que ademais de se pode-
ren utilizar como consolidación, ampliación, profun-
dación ou reforzo, serven para “saber máis” e , sobre 
todo, para “saber mellor”. 
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GLOSARIO: inclúe unha relación de termos especí-
ficos que permiten clarificar os conceptos claves en 
cada bloque.

Todas estas actividades precisan da utilización das 
tecnoloxías da información: busca de información na 
rede e consulta de recursos en liña ou interactivos.

DINÁMICAS DE GRUPO

As dinámicas de grupo contribúen a crear un clima 
de comunicación axeitado e un alto nivel de partici-
pación e cooperación. Nas actividades de debate co 
alumnado primaremos o método socio-afectivo que 
implica unha capacidade de empatía para transfor-
mar radicalmente actitudes e valores.

As técnicas de grupo favorecerán a autoestima e a 
autoafirmación (exposición de ideas propias, respec-
to ás alleas...) e fomentarán a comunicación e a re-
flexión guiada.

Tendo en conta as particularidades do alumnado 
(tamaño do grupo, idade, distribución por sexo…) o 
profesorado seleccionará aquelas que considere máis 
idóneas en función das tarefas que se van realizar e 
da súa experiencia previa. 

Descríbense brevemente as máis significativas: 

Phillips 6-6: consiste en formar grupos de 6 persoas 
que intercambiarán opinións durante 6 minutos, unha 
destas persoas será a voceira e exporá en público as 
conclusións. É unha técnica axeitada para chegar a 
conclusións rápidas nun período breve de tempo. 

Brainstorming ou remuíño de ideas: trátase de expoñer 
as ideas que temos en relación co tema exposto, a partir 
da diversidade de opinións é posible chegar a definicións 
consensuadas. Resulta útil cando o obxectivo é obter 
unha conclusión colectiva que aglutine a todo o grupo.
 
Debate: utilízase para facer preguntas e pór en evi-
dencia a experiencia previa dos participantes, no seu 
desenvolvemento o profesorado debe guiar as discu-
sións e sintetizar os resultados para que o alumnado 
sexa quen de sacar as conclusións previstas (o uso de 
palabras claves resulta clarificador para o alumnado).

Mesa redonda: axeitada para coñecer os distintos 
puntos de vista dos participantes, é necesario unha 
documentación previa sobre o tema para expoñer o 
punto de vista de forma razoada e argumentada. 

Xogo de roles ou dramatización: por medio desta téc-
nica o alumnado proxectará con realismo a vivencia 
intelectual, física e emocional dunha situación prede-
terminada con anterioridade.
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CONTORNO DE APLICACIÓN

A igualdade efectiva entre mulleres e homes é un reto 
dunha sociedade democrática. A Lei orgánica de edu-
cación salienta entre os seus fins o pleno desenvolve-
mento da personalidade e das capacidades afectivas 
do alumnado, a formación no respecto dos dereitos 
e liberdades fundamentais e a igualdade efectiva de 
oportunidades entre homes e mulleres, o recoñece-
mento da diversidade afectivo-sexual, así como a va-
loración crítica das desigualdades, que permita supe-
rar os comportamentos sexistas. (LOE, Preámbulo).

Con este recoñecemento institucional a necesidade 
dunha formación integral no ensino obrigatorio para 
convivir en igualdade convértese nun dereito indiscu-
tible do alumnado nunha escola plural e democrática. 

Fíos Violeta pola súa versatilidade constitúe un ma-
terial óptimo para comprender, valorar e respectar a 
diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e opor-
tunidades e contribúe a desenvolver unha actitude 
crítica que rexeite os estereotipos que supoñan discri-
minación entre homes e mulleres.

Fronte o discurso do estilo de vida imperante na so-
ciedade contemporánea, o papel da familia e o grupo 
de iguais e a imaxe compacta dos medios de comuni-
cación, o contorno escolar preséntase como un espa-
zo capacitado para a posta en práctica de valores que 
favorezan o exercicio dunha cidadanía democrática e 
comprometida no respecto, a solidariedade, a toleran-
cia e o fomento da igualdade efectiva entre mulleres 
e homes. 

O carácter interdisciplinar do multimedia Fíos Violeta 
posibilita a súa aplicación en áreas como a Educación 
para a cidadanía, as Ciencias sociais e da natureza, a 
acción titorial ou calquera outra disciplina que promo-
va o exercicio dunha cidadanía activa e respectuosa 
cos dereitos humanos.

Paralelamente á súa aplicación no currículo escolar, 
este material coeducativo é susceptible de ser utiliza-
do noutros ámbitos extraescolares afastados da edu-
cación regrada: espazos de animación e participación 
xuvenil incardinados dentro dos diversos programas 
de carácter sociocultural que están a desenvolver os 
servizos de información xuvenil e de información e 
asesoramento á muller. 
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BLOQUE TEMÁTICO I: FUNCIÓN SOCIAL DAS MULLERES
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Comprender que a atribución do 
traballo doméstico ao ámbito fe-
minino é unha construción social 
baseada nas diferenzas de xénero

• Analizar o repartimento desigual 
do traballo

• Asumir a repartición do traballo de 
coidado como unha corresponsa-
bilidade

• Comprender que os estereotipos de 
xénero son unha construción cul-
tural que pode modificarse

• O sistema sexo-xénero e a socialización 
diferencial como factores determinan-
tes na identidade de xénero

• O traballo produtivo/reprodutivo e a rela-
ción co espazo público/privado

• A dobre xornada como expresión de des-
igualdade

• Matrimonio e maternidade como funcións 
sociais básicas das mulleres

• O dote e a muller como ben negociable

• Os roles de xénero e actividades depor-
tivas

• Valorar o traballo reprodutivo e mani-
festar unha actitude de corresponsabi-
lidade

• Valorar a maternidade como un proceso 
social relevante que implica as per-
soas, a comunidade e o Estado

• Recoñecer o dote como unha forma de 
violencia de xénero

• Rexeitar as situacións de discrimina-
ción por razón de xénero que impiden 
un desenvolvemento integral da persoa

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA
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BLOQUE TEMÁTICO II: SECTORES PROFESIONAIS FEMINIZADOS
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Reflexionar sobre a economía de mer-
cado e a situación laboral da muller no 
contexto da globalización

• Analizar os sectores profesionais onde 
as mulleres estean infrarrepresenta-
das ou suprarrepresentadas

• Analizar o repartimento desigual do 
traballo remunerado

• Analizar e interpretar a situación da mu-
ller nos distintos sectores profesionais

• Reflexionar sobre o fenómeno da inmi-
gración e os sectores laborais con pre-
senza feminina

• O repartimento desigual do traba-
llo remunerado: segregación hori-
zontal e vertical

• A brecha salarial e o teito de cristal 
como expresión de desigualdade

• A explotación da muller na produ-
ción globalizada

• A flexibilidade do mercado laboral 
e o traballo precario

• Os factores de estratificación so-
cial: a exclusión social

• Identificar as características da glo-
balización e o papel que xoga na des-
igualdade de xénero

• Identificar as dificultades laborais que 
enfrontan as mulleres na actualidade 

• Recoñecer as causas que provocan as 
desigualdades de xénero e propor so-
lucións comprometidas coa defensa 
da construción dunha sociedade máis 
equitativa

• Valorar os dereitos humanos como refe-
rencia de xustiza, manifestando actitu-
des a favor do respecto destes
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BLOQUE TEMÁTICO III: DITADURA DA BELEZA
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Recoñecer como se impoñen socialmente 
os modelos de beleza e o culto á imaxe

• Reflexionar como se concibe a femini-
dade e masculinidade tradicional nas 
sociedades androcéntricas

• Descubrir a publicidade e o cine como 
medios de comunicación que perpe-
túan os esterotipos tradicionais

• Promover novas maneiras de feminida-
de e masculinidade máis igualitarias e 
reconciliadas

• O discurso dos medios de comu-
nicación: os canons de beleza e a 
súa contribución á subordinación 
da muller

• As desordes da conduta alimentaria 
e a súa vinculación co culto á imaxe

• Anorexia e bulimia como trastor-
nos da conduta alimentaria

• A industria da beleza vinculada ao 
culto á imaxe: sectores e cifras

• Analizar e criticar os estereotipos refe-
rentes ao papel da muller que reflicten 
os medios de comunicación

• Identificar os medios de comunicación 
audiovisual como reprodutores de pau-
tas androcéntricas e sexistas

• Identificar a anorexia e a bulimia como 
desordes alimentarias que poñen en 
perigo a saúde das persoas

BLOQUE TEMÁTICO IV: ORIENTACIÓN SEXUAL
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Respectar as distintas orientacións 
sexuais como un dereito inherente á 
saúde e ao benestar das persoas

• Reflexionar sobre as diferentes orienta-
cións sexuais e os prexuízos relaciona-
dos con elas

• Reflexionar como se concibe a femini-
dade e masculinidade tradicional nas 
sociedades androcéntricas

• Recoñecer os diversos tipos de familia 
na actualidade

• Os estereotipos de feminidade e 
masculinidade e a discriminación 
ligada á orientación sexual

• A orientación sexual: heterosexua-
lidade, homosexualidade e bi-
sexualidade

• Heterosexismo, homofobia e bu-
llying homofóbico

• A diversidade de familias e igual-
dade de dereitos

• Valorar as diferentes orientacións 
sexuais como expresión de riqueza e 
diversidade

• Rexeitar as situacións de discrimina-
ción por razón de xénero ou orientación 
afectivo-sexual

• Manifestar actitudes de solidariedade 
con colectivos desfavorecidos por razón 
de orientación sexual

• Respectar e valorar a diversidade de 
familias
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BLOQUE TEMÁTICO V: RELIXIÓN E CULTURA
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Analizar como en nome da cultura, tra-
dición e relixión se vulneran os dereitos 
humanos das mulleres

• Identificar os estereotipos de xénero nas 
sociedades patriarcais como un atranco 
para o desenvolvemento integral das 
persoas

• Identificar os distintos tipos de violencia 
de xénero e valorar como afecta á vida 
das mulleres

• Reflexionar como a pertenza a un ou outro 
sexo condiciona e determina a vida das 
persoas

• A violencia de xénero nos conflitos 
bélicos

• Factores políticos, sociais e relixio-
sos que inflúen na violencia exerci-
da contra a muller

• Os estereotipos de xénero e a rela-
ción de dominación-submisión

• Valorar os dereitos humanos por riba das 
crenzas relixiosas, tradición e cultura

• Rexeitar os distintos tipos de violencia e 
discriminar a violencia específica contra 
as mulleres

• Recoñecer as causas que provocan a 
violación dos dereitos humanos e mani-
festar condutas solidarias encamiñadas 
a consecución dunha sociedade máis 
igualitaria

• Recoñecer e distinguir as dimensións 
ética, xurídica e política dos dereitos 
humanos

COMPETENCIAS BÁSICAS
Fíos Violeta: Convivir en igualdade de acordo coas esixencias educativas contribúe á adquisición eficaz das competencias 
básicas entendidas como aquelas que favorecen a autonomía e a aprendizaxe para o desenvolvemento persoal e social. 
Saliéntanse as seguintes competencias:

• Competencia social e cidadá
• A autonomía e iniciativa persoal
• Aprender a aprender
• O tratamento da información e competencia dixital
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FICHA TÉCNICA

Título orixinal: Real Women Have Curves
Dirección: Patricia Cardoso 
Guión: Josefina López e George LaVoo 
Produción: George LaVoo, Effie T. Brown 
Reparto: América Ferrera, Lupe Ontiveros, 
Ingrid Oliu, George López, Brian Sites.  
País: Estados Unidos 
Duración: 90 min. 
Xénero: drama/comedia 
Público apropiado: adolescencia
Ano de produción: 2002

Sinopse do contido do filme
Ana é unha moza de 18 anos de orixe hispana que reside coa súa familia nos Ánxeles. 
Está a piques de rematar os estudos de secundaria, é unha boa estudante á que o pro-
fesor de inglés lle aconsella ir á universidade. Ten posibilidades reais de conseguir unha 
bolsa, pero a súa nai oponse. Non cre que sexa o máis conveniente para ela, pois o que 
espera é que se poña a traballar, adelgace e atope noivo pronto. Ao remataren as clases 
Ana empeza a axudar no taller de costura da súa irmá onde traballan mulleres chicanas 
confeccionando vestidos luxosos en condicións precarias. 

As mulleres de verdade teñen curvas

PELÍCULAS 
DAS SECUENCIAS 
SELECCIONADAS
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FICHA TÉCNICA

Título orixinal: Bend it like Beckham
Dirección: Gurinder Chadha
Guión: Gurinder Chadha, Guljit Bindra, Paul Mayeda Berges
Produción: Gurinder Chadha & Deepak Nayar
Fotografía: Jon Ling
Música: Melanie Crisholm, Craig Pruess, Bally Sagoo
Países: Reino Unido, Estados Unidos, Alemaña
Duración: 112 min.
Xénero: comedia 
Público apropiado: adolescencia
Ano de produción: 2002

Sinopse do contido do filme
Jesminder é unha adolescente que vive coa súa familia hindú en Londres. A familia 
quere que sexa educada para ser a perfecta esposa india, pero a ela o que lle gusta 
é xogar ao fútbol. Un día, mentres está xogando no parque, Jules fíxase nela e con-
vídaa a unirse ao equipo feminino local. A Jesminder xórdenlle da noite para a mañá 
unha serie de oportunidades e problemas que cambalearán o seu pequeno mundo. 
Ten ante os seus ollos a oportunidade de levar ao seu equipo ás finais e gozar co que 
realmente lle gusta e dáselle ben, pero entrará en conflito coa súa familia e a súa co-
munidade e utilizará varias estratexias para poder facer realidade os seus desexos.

Quero ser como Beckham
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Osama

FICHA TÉCNICA

Dirección: Siddiq Barmak
Guión: Siddiq Barmak
Reparto: Marina Golbahari, Arif Herati, Zubaida 
Sahar, Gol Rahman Ghorbandi, Mohamad Haref 
Harati, Mohamad Nader Khadjeh
Fotografía: Ebrahim Ghafori
Música: Mohammad Reza Darvishi
Duración: 82 min.
Xénero: drama
Público apropiado: adolescencia
Ano de produción: 2003

Sinopse do contido do filme:
Osama relata a historia de tres xeracións de mulleres ao remate da guerra de 
Afganistán. Á nai, médico de profesión, o réxime talibán non lle permite desen-
volver a súa actividade profesional. No contorno de Osama non quedou ningún 
home e a prohibición imposta ás mulleres polo réxime talibán deixa a familia 
nunha situación de vulnerabilidade que lle imposibilita unha existencia digna. 
Ante esta situación desesperada deciden disfrazar a nena de rapaz, pero os 
acontecementos enrédanse ao descubriren o segredo. 
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Fucking Åmål

FICHA TÉCNICA

Dirección: Lukas Moodysson 
Reparto: Mathias Rust, Johanna Larsson, 
Maria Hedborg, Lisa Skagerstam, Lina Svantesson, 
Jessica Melkersson, Erica Carlson, Axel Widegren, 
Jill Ung, Alexandra Dahlström
País: Suecia
Duración: 99 minutos
Xénero: comedia 
Público apropiado: adolescencia
Ano de produción: 1998

Sinopse do contido do filme:
Åmål é unha tranquila cidade sueca onde nunca pasa nada. Agnes está a piques 
de celebrar o seu aniversario, vai ao instituto dende hai un ano pero non é quen de  
facer amigas. Ninguén sabe que está namorada de Elin, a moza máis guapa  
de todo o instituto. Un día Elin e mais a súa irmá acoden á festa de aniversario de 
Agnes e sucede un feito imprevisto para ambas as dúas adolescentes.




