GUÍA PARA O
PROFESORADO
QUE SABES DAS VIOLENCIAS
DIXITAIS?
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Introdución
Esta guía pretende ser un apoio para o profesorado que decida traballar as
violencias dixitais na aula a través do xogo interactivo "Que sabes das violencias
dixitais?"
Nela pode atoparse unha fundamentación sobre a que se basea a necesidade
de traballar a violencia de xénero nas aulas e, concretamente nas idades
correspondentes a 4º, 5º e 6º de Primaria.
Así mesmo, faise unha proposta de como aplicar o xogo na aula e facilítase
unha explicación dos contidos que recolle.
Agardamos que a información sexa de utilidade.

A violencia dixital
A Lei 15/2021, do 3 de decembro, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de
xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero,
recoñece a violencia de xénero dixital como unha forma de violencia que se
exerce contra as mulleres.
Esta reforma establece que desde 2009, data en que Internet pasou a ser un
contexto vital, incrementáronse as denuncias sobre violencia de control,
ameazas ou violencia psicolóxica a través de teléfonos móbiles e outros
dispositivos dixitais. A idade de maior vulnerabilidade é a adolescencia, xa que
esta nova forma de violencia de xénero está a afectar, fundamentalmente, ás
mulleres máis novas.

A violencia dixital
A violencia dixital cara as mulleres inclúe todo acto ou conducta de violencia de
xénero cometido, instigado ou agravado polo uso das novas tecnoloxías da
información e a comunicación (TIC), como Internet, plataformas de redes sociais,
sistemas de mensaxería e correo electrónico ou servizos de xeolocalización, coa
finalidade de discriminar, humillar, chantaxear, acosar ou exercer dominio,
control ou intromisión sen consentimento na privacidade da vítima; con
independencia de que o agresor garde ou non relación coa vítima.
Este entorno lévanos a situacións de violencia onde xorden novos termos cos
que cómpre familiriarizarse coma o ciberacoso, o grooming, o doxing ou o
sexting sen consentimento.

Algúns datos
Segundo os datos recollidos polo Ministerio de Interior e o Observatorio
nacional de tecnoloxía e sociedade (ONTSI):
O 72% das vítimas de delitos que atentan contra a liberdade sexual na rede
son mulleres.
A franxa de idade que máis delitos asociados á ciberdelincuencia sexual
recolle é a de 0-13 anos, seguida da franxa de 14-17 anos.
O 26% das muleres de entre 16 e 20 anos recibiu insinuacións inapropiadas,
humillantes, intimidatorias ou ofensivas nas redes sociais.
As victimizacións por grooming cara a mulleres (menores de 16 anos) pasou
de cero a 328 casos entre 2011 e 2020.

Alumnado destinatario
Recoméndase a utilización deste recurso para os cursos de 4º, 5º e 6º de
Primaria, en grupos de non máis 30 persoas. Estes grupos están xa a iniciarse nas
relacións por medios dixitais ou farano proximamente, polo que é importante un
labor de prevención.

Duración
1 sesión de 50 min.

Recursos necesarios
Ordenadores para o alumnado con acceso internet. Poden utilizalos de xeito
individual ou en parellas e grupos de 3 persoas.
Ordenador con conexión a internet e proxector.
Xogo interactivo " Que sabes das violencias dixitais?" que pode descargarse
na páxina da campaña de fronte.gal

Obxectivos
A aplicación do xogo interactivo na aula, xunto coa reflexión conxunta sobre as
violencias de xénero dixitais pretende acadar os seguintes obxectivos:
Recoñecer diferentes situacións de violencia dixital.
Afondar nos termos asociados á violencia de xénero exercida a través do
móbil e as redes sociais.
Adquirir ferramentas coas que actuar de verse nunha situación así.
Concebir a violencia de xénero como unha problemática social, onde todas
as persoas somos responsables.

Desenvolvemento da sesión
Proponse unha estrutura para a sesión que pode servir de guía ao profesorado:
Toma de contacto (10 min)
Introducimos o tema con preguntas como: Sabedes o que son as redes sociais?
Cales coñecedes? Cales utilizades? Con que fin?
Realización do videoxogo (15 min)
Consiste na resolución de 6 retos sinxelos en torno ás violencias dixitais e teñen
todas as oportunidades que queiran para resolvelos. Non obstante, a
continuación están as solucións para cada unha delas.

Desenvolvemento da sesión
1. Que unha persoa pida á súa parella o contrasinal do teléfono porque quere
ver todas as súas conversas é un signo de... CONTROL.
2. Ana leva tempo recibindo mensaxes que a fan sentir incómoda por parte dun
rapaz. Xa lle dixo que non quere nada con el, pero aínda así, el segue insistindo.
Arrastra as mensaxes para descubrir de que se trata... Arrastrando as viñetas
vemos que debaixo aparece a palabra ACOSO.
3. Descobre o nome que se lle dá ao bullying a través das redes sociais. Forma a
palabra cas seguintes letras e insire o contrasinal para continuar. Hai que inserir
o contrasinal CIBERBULLYING.

Desenvolvemento da sesión
4. Mostrámonos nas redes tal como somos? Hai persoas que minten coa súa
identidade e non son quen pensamos. Descobre ao impostor. Pasamos de
pantalla clickando nunha das caras.
5. O sexting é o intercambio de textos e imaxes de contido sexual a través de
mensaxes na rede. Pensas que é seguro enviar imaxes íntimas pola rede? NON
6. Se xa compartiches mensaxes ou imaxes íntimas e che piden máis,
ameazando con ensinar as anteriores, estás sendo vítima de chantaxe. Que farías
neste caso? Neste caso CALQUERA DAS RESPOSTAS é correcta.
Para anticiparse a posibles dúbidas, recoméndase probar antes o xogo.

Desenvolvemento da sesión
Logo de que todo o alumnado remate, pódese obter unha retroalimentación
xeral: Que vos pareceu? Coñeciades os termos que aparecen? Sónanvos as
situacións que aparecen?
Visualización e comentario conxunto de cada reto (20 min)
Agora recoméndase visualizar o xogo de xeito de maneira conxunta parándose
en cada un dos retos. Estimularase a participación do alumnado en cada un
deles con cuestións do tipo: Coñecedes algún caso? Fariades algo así? Como
credes que se sente a vítima? Como actuariades se vos virades nesta situación?
É importante poñer o foco non só na vítima, senón tamén no agresor.

Desenvolvemento da sesión
Reflexión final (5 min)
Déixase un tempo de reflexión conxunta co obxectivo de obter unha avaliación
da sesión. Neste senso, podemos preguntar: Gustouvos a actividade? Que cousas
aprendestes que non sabiades? Que máis vos aportou? Mudou algo a vosa
actitude con respecto ao uso dos medios dixitais?
Por último, unha vez rematada a sesión, é interesante que teñan acceso ao
xogo a través da aula virtual ou outro medio, de xeito que poidan volver
consultalo ou compartilo con outras persoas.

Glosario
Acosar: Perseguir, molestar insistindo nunha pretensión ou petición.
Body shaming: Avergoñar ou burlarse de alguén pola aparencia do seu corpo.
Bulo: Noticia falsa que se xera co obxectivo de danar a alguén.
Ciberbullying: Acoso ou intimidación a través de medios dixitais.
Doxing: Revelación pública de información persoal sen o consentimento da persoa.
Flamear: Usar linguaxe ofensiva cara outras persoas no entorno dun xogo virtual.
Fraping: Publicación en redes sociais de información denigrante no nome doutra
persoa, suplantándolle a identidade.
Grooming: Acoso e/ou abuso online onde unha persoa maior gaña a confianza
dunha menor para implicala en contidos sexuais.

Glosario
Luz de gas: Manipulación onde se nega a realidade ou se manipula información do
que pasou para facer dubidar á vítima da súa propia percepción e memoria.
Patriarcado: Sistema sociopolítico que pon nunha situación de poder aos homes
sobre as mulleres en todos os eidos.
Sexting: Envío de contido sexual e/ou erótico a través de medios dixitais.
Sextorsión: Chantaxe realizada a unha persoa coa ameaza de publicar imaxes
íntimas.
Trolear: Molestar, cansar ou enfadar a alguén con comentarios en redes sociais.
Violencia de xénero: Dano e sufrimento de índole físico e psicolóxico que se exerce
sobre as mulleres polo feito de selo.

