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PRESENTACIÓN  

 

 

QUE? 
AlgoEntreNós é un programa que se desenvolve mediante unha plataforma inte-
ractiva a cal alberga recursos e materiais centrados na prevención da violencia ma-
chista no contexto das relacións afectivas heterosexuais de adolescentes.  

Trátase dun programa que facilita que o profesorado de secundaria dinamice cinco 
sesións de aula onde o alumnado terá que superar cinco retos. 

Aínda que o certo é que nos gustaría non centrarnos só nas relacións heterosexuais, 
con todo, e non querendo que sexa unha escusa, faise complicado abarcar todo o 
abano das parellas existentes e as posibles formas de violencia que poidan existir en 
cada unha delas. Por iso centramos o programa no contexto das relacións afectivas 
heterosexuais de adolescentes. 

PARA QUEN? 
AlgoEntreNós está deseñado para traballar nas aulas de 1.º e 2.º da ESO.  

Os materiais, recursos e actividades están adaptados para traballar nas realidades do 
alumnado de entre 12 e 14 anos. 

Nesta franxa de idade comezan a desenvolverse os primeiros noivados e/ou namo-
ramentos, por iso podemos traballar de forma máis directa na prevención e a trans-
formación cara a relacións de parella máis igualitarias desde o seu inicio.  

É por tanto nos dous primeiros cursos da ESO onde se sitúa a fronteira da interven-
ción que imos expor. 
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PARA QUE? 
O obxectivo deste programa é dobre. 

► Por unha banda, dotar o profesorado de recursos e materiais centrados na 
prevención da violencia machista no contexto das relacións afectivas hetero-
sexuais. 

► Por outra, lograr que o alumnado reflexione sobre o botrato como alternativa 
para ter relacións libres de violencia machista.  

A nosa intención é a de achegarnos a algunhas realidades emerxentes en idades 
comprendidas entre os 12 e 14 anos, principalmente, e achegarnos tamén aos para-
digmas amorosos que teñen que ver coa violencia cara ás mozas máis novas. 

E PARA QUE NON 

Ao igual que sinalamos os obxectivos do programa, cremos necesario destacar ta-
mén cales non son os obxectivos do programa. Desta maneira, entre os obxectivos 
non está o de xeneralizar as relacións de parella na adolescencia, nin moito menos 
alarmar sobre a existencia de violencia machista nelas. Así mesmo, tampouco pre-
tendemos definir a adolescencia, nin establecer unha teoría rigorosa das relacións 
afectivas e amorosas, nin xeneralizar as situacións que vive a rapazada nas súas rela-
cións, nin contribuír ao mantemento da heteronormatividade. 

COMO? 
Propoñeráselles aos grupos-clase participantes unha viaxe que se dividirá en cinco 
etapas, que terán lugar na plataforma web do programa e, sobre todo, na aula a tra-
vés de cinco sesións.  

En cada unha das etapas, deberán ir superando os diferentes retos que lles propo-
ñemos. Estes retos farán que repensen algunhas vivencias persoais e reflexionen so-
bre as relacións afectivas. 

Para poder desenvolver as cinco etapas-sesións e guiar o grupo-clase a través delas, 
o profesorado contará co apoio de guías didácticas, materiais de traballo e activida-
des/retos para que o alumnado complete na propia aula. Así mesmo, será acompa-
ñado dun modo online en todo o proceso por un equipo profesional. 

Á hora de abordar a prevención da violencia machista na rapazada, situamos este 
programa e a nosa liña de intervención no campo da prevención e no ámbito da co-
educación. 
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POR QUE? 
Por tres razóns: 

1 Os datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a Violencia de Xénero do 
ano 2021 mostran unha tendencia: a violencia machista aparece cada vez a 
idades máis temperás. Cada vez son máis mozas as que se ven envoltas en for-
mas de violencia que non saben como comezaron e que lles custa romper. Esta-
mos, por tanto, ante unha situación urxente que debe ser abordada. 

2 A adolescencia é unha etapa chave no desenvolvemento de mozas e mozos. 
Nesta idade intensifícase a socialización fóra da súa familia e en contornas non 
moi próximas, con outras e outros mozos, en grupos, en parellas. Faise necesario, 
por tanto, chamar a atención sobre cuestións que teñen que ver coas formas de 
relacionarse e que poden supor un perigo se non se fan visibles así como tomar 
medidas que conduzan a manter relacións positivas, baseadas na igualdade. 

3 Todos os centros educativos teñen o deber de poñer en práctica a lexislación 
educativa en materia de igualdade e prevención das violencias machistas. Algo-
EntreNós é unha iniciativa que vos posibilitará facelo. O programa enmárcase na 
planificación das políticas de igualdade da Xunta de Galicia, tanto no Plan Es-
tratéxico Autonómico como na folla de ruta que fixa as actuacións nos centros 
educativos.  

VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulle-
res e homes 2017-2020 

Obxectivo Específico 1.1. Avanzar nun modelo educativo baseado na coeducación 

2.1.1.4 Ampliación da oferta e fomento do uso efectivo dos materiais didácticos 
dispoñibles nos centros educativos sobre igualdade de xénero, violencia de 
xénero e educación afectiva sexual. 

I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-
2020 

Eixo 6. Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de xé-
nero e outras formas de abuso, discriminación e violencia asociadas, con especial 
atención á prevención e compensación de situacións de discriminación múltiple 
(diversidade funcional, étnica, de procedencia etc.). 

6.1. Elaboración de programas educativos enfocados ao traballo de aula das 
relacións persoais, afectivas e sexuais co fin de identificar as condutas prexu-
diciais para o desenvolvemento de relacións persoais tóxicas e de sometemento. 
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ALGOENTRENÓS EN 4 PASOS 

[1] REXISTRO  

Unha vez recibido o e-mail de benvida, poderás rexistrarte na páxina web.  

Para facelo, accede á web https://algoentrenos.gal/ e nela, clica no apartado Acce-
de/Inscribirse que encontrarás no menú do web.  

 

Para realizar o teu rexistro tes que cumprimentar un formulario no que indicarás: 

► Datos de acceso: nome de acceso, e-mail, contrasinal.  

► Datos do profesorado: nome, apelidos, teléfono de contacto (podes indicar o 
do centro educativo ou outro, en función da túa preferencia). 

► Datos do grupo ao que vas acompañar: nome do grupo, curso, grupo, n.º de 
alumnado por identidade de xénero 

► Datos do centro: centro educativo, enderezo, cidade, CP, provincia. 

► Pestana de aceptación da política de protección de datos. 

Unha vez realizado, na plataforma aparecerá a seguinte mensaxe: 

 

https://algoentrenos.gal/
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[2] ACCESO  
Unha vez realizado e validado o rexistro, poderás acceder á parte privada do web 
empregando a túa clave de usuaria e o contrasinal. 

No teu espazo privado, terás acceso á plataforma do programa e nela atoparás os 
seguintes apartados: 

 

Como podes comprobar, os apartados INICIO e O PROGRAMA son os mesmos a 
que podes acceder na parte pública e conteñen a mesma información.  

Ademais deses apartados, terás tamén os seguintes: 

COMO FUNCIONA 

Neste apartado explicámosche a mecánica do programa para que poidas levalo á 
realidade co teu grupo-aula. 

MATERIAIS:  

Neste apartado atoparás todo o material creado para apoiar a súa posta en fun-
cionamento. Estes materiais son: 

► KIT DE BENVIDA: terás dispoñibles todos os documentos que foron envia-
dos no e-mail de benvida para que poidas consultalos cando o precises. 

► UNIDADES DIDÁCTICAS: poderás descargar as cinco unidades didácticas 
do programa que se corresponden coas cinco sesións de aula a realizar. 
Estas guías didácticas están adaptadas ao currículo e contan con toda a in-
formación necesaria para a súa execución.   

► DOCUMENTOS DE APOIO E OUTROS RECURSOS : ademais do material propio 
do programa, tamén proporcionamos documentos de apoio, como biblio-
grafía e glosario, e facilitamos recursos que poden servirche de axuda se 
queres profundar máis na materia, tanto vídeos como guías (non é necesaria 
a súa lectura para desenvolver o programa). 
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SESIÓNS 

Neste apartado terás todo o necesario para realizar cada unha das sesión na túa 
aula. Organízase nunha parte xenérica, onde poderás ver o avance no programa, e 
en cinco partes específicas, unha para cada unha das cinco sesións.  

Inicialmente, só poderás acceder á sesión 1, o resto das sesións iranse desbloquean-
do conforme o grupo-aula vaia completando cada un dos retos. 

OS MEUS DATOS 

Neste apartado poderás ver a información da túa inscrición e terás tamén acceso á 
caixa de almacenaxe, a través da cal poñeremos á túa disposición os documentos 
correspondentes aos retos e actividades das sesións que vaiades realizando para que 
podas consultalos cando o precises. 

CONTACTO 

Neste apartado poderás comunicarte con nós a través do envío dunha mensaxe. 
Recibiremos a mesma no correo electrónico do programa e responderemos á maior 
brevidade posíbel. É un mecanismo de apoio aos diferentes modos de comunicación 
que vos propoñemos. 

[3] POSTA EN PRÁCTICA   

AlgoEntreNós é un programa que se organiza en cinco etapas que se correspon-
den con cinco sesións de aula de 50 minutos. 

Cada unha das cinco sesións estrutúrase en torno a un reto ao cal o alumnado de-
berá dar resposta.  

AS SESIÓNS 
As sesións que se realizan son a seguintes: 
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O MATERIAL DAS SESIÓNS 

Para poder realizar cada unha das sesións contarás co seguinte material: 

1 Unha unidade didáctica para cada unha das sesións, onde che facilitamos a   
información necesaria para realizar a sesión tanto a nivel teórico como meto-
dolóxico, así como orientacións para a súa execución. 

2 Un documento denominado pautas da sesión para cada unha das sesións, 
onde explicamos de maneira moi resumida todos os pasos necesarios para 
poder completar a sesión na aula. É un documento de consulta rápida e moi 
operativo no que explicamos os pasos a seguir na sesión para que podas de-
senvolvela sen dificultade. 

3 Un vídeo de presentación da sesión para reproducir na aula, onde presen-
tamos ao alumnado a proposta de traballo e de actividades a realizar na se-
sión. 

4 Documentos de apoio para as sesións. En función do traballo a realizar en 
cada unha das sesións, facilitaremos unha serie de documentos de apoio que 
che axudarán ao seu desenvolvemento. 

5 Un vídeo do reto para reproducir na aula, onde presentamos ao alumnado o 
reto que deberán realizar durante a sesión. 

6 Un documento para cada unha das sesións denominado “Formulario do 
reto da sesión” para que cumprimentes durante a sesión e o subas á plata-
forma. Este documento é un pdf descargable editable, polo que podes cum-
primentalo online ou, se prefires, telo descargado na sesión e cumprimentalo 
a man. 

7 Un documento denominado formulario – reto da sesión, para que cumpri-
mentes durante a sesión e os subas á plataforma. Este documento será dife-
rente en función do reto da sesión e consiste nun pdf descargable editable 
polo que podes cumprimentalo online ou, se o prefires, telo descargado na se-
sión e cumprimentalo a man. 

8 Un enlace ao formulario de avaliación. En cada unha das sesións terás á túa 
disposición un formulario de avaliación a través do cal queremos coñecer as 
túas opinións para valorar o funcionamento da sesión. 

Toda esta información e documentación estará dispoñible no apartado correspon-
dente a cada unha das sesións. 
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A ESTRUTURA DAS SESIÓNS NA PLATAFORMA 

A continuación amosámosche unha captura de pantalla na que podes ver como se 
presenta a Sesión 2 – Iluminando a viaxe na plataforma a modo de exemplo: 
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INDICACIÓNS PARA A EXECUCIÓN DAS SESIÓNS 

QUE DEBES FACER ANTES DA SESIÓN? 

► Revisa a unidade didáctica da sesión correspondente.  

► Accede ao espazo da plataforma da sesión para familiarizarte coa mesma e 
con todo o material que che facilitamos. 

► Se tes dúbidas sobre a posta en funcionamento da sesión ou sobre calque-
ra elemento da proposta didáctica, contacta co equipo docente a través da 
caixa de correo da túa conta.  

QUE DEBES FACER DURANTE A SESIÓN? 

► Precisas ter a man ordenador e conexión a Internet.  

► Diríxete ao apartado da sesión que vas traballar, alí atoparás toda a infor-
mación necesaria. Revisa o documento Pautas da sesión, será de gran axu-
da. 

► Proxecta o vídeo de presentación da sesión. 

► Coordina, dinamiza e supervisa as actividades propostas no vídeo para a se-
sión. De ser necesario, terás material de apoio na sesión. 

► Proxecta o vídeo do reto da sesión. 

► Coordina, dinamiza e supervisa o reto a realizar na sesión proposto no ví-
deo. 

► Cumprimenta o formulario do reto da sesión. Nel recollerás o reto realizado 
polo alumando na sesión (é un documento pdf descargable editable pode-
rás cumprimentalo online ou, se o prefires, telo descargado na sesión e 
cumprimentalo a man). 

QUE DEBES FACER PARA REMATAR A SESIÓN? 

► Anexa o formulario do reto da sesión a través da plataforma.  

► Cumprimenta o cuestionario de valoración sobre a sesión realizada. 

► Pulsa en enviar para facernos chegar os documentos e, posteriormente, en 
completa o reto!   

► Unha vez feito, abrirase a información da seguinte sesión e poderás ver no 
cadro resumo o avance no programa. 
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ACCESO AOS RETOS COMPLETADOS 

► Unha vez completada cada unha das sesións, o equipo de AlgoEntreNós 
recibirá o documento do voso reto como o formulario de avaliación e pro-
cederá á súa revisión. 

► Logo da revisión, farémosche chegar o documento co reto completado pa-
ra que podas consultalo en caso de ser necesario. Para facelo, empregare-
mos a Caixa de almacenaxe dispoñible na plataforma. 

► Podes acceder á caixa de Almacenaxe de 2 maneiras: 

1 Na lapela A miña conta, pulsando en Almacenaxe. 

2 Na icona Caixa de almacenaxe que atoparás en cada unha das sesións. 

[4] PECHE 

A 5ª sesión é a última do programa e está pensada para acompañar o seu peche. Na 
mesma, repasamos o traballo feito en todas as sesións e propoñemos un reto que 
lles permitirá seguir a súa viaxe incorporando o botrato nas súas relacións.  

Ao finalizala, deberás cumprimentar un formulario de avaliación final. O obxectivo 
a conseguir coa mesma é dobre: 

► Por unha banda, obter información valiosa para testar e reformular o 
programa de acordo coas propostas de mellora que recibamos.  

► Por outra, recoller información sobre o nivel de sensibilización do alumnado 
sobre a violencia machista. 

QUE RECIBES TI? 

► Un informe individualizado de valoración e avaliación para cada grupo-aula, que 
se lle enviará a cada profesor/a. Este informe realizarase a partir da información 
que proporcionen o profesorado e o alumnado durante todo o programa.  

► Un informe avaliativo sobre os resultados de todo o programa. 

QUE RECIBE O ALUMNADO? 

A “maleta do botrato” será o resultado que reciba o alumnado como peche do 
programa. A partir da información que extraiamos das actividades ou retos de todo 
o programa, elaboraremos un póster dixital onde se resumirán tips de botrato para 
que o alumnado acceda a esta información e reflexione sobre estes aprendizaxes na 
aula.  
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COMUNICACIÓN E REDES 
COMO COMUNICARTE CON NÓS? 
Para poder comunicarte con nós haberá diferentes formas: 

POR CORREO ELECTRÓNICO 
Xa estivemos comunicándonos a través del e parece que funciona ben! Será o medio 
de comunicación preferente do programa. 

Este é ➔ info@algoentrenos.gal  

POR TELÉFONO 
A coordinadora do equipo de AlgoEntreNós que acompañe ao teu grupo facilitara-
che un teléfono de contacto ao cal poderás chamar ou escribir (vía WhatsApp) no 
caso de que o precises. Será o medio preferente para comunicacións urxentes. 

POLA PLATAFORMA 
Como indicamos aquí, a plataforma conta tamén cun apartado denominado CON-
TACTO no cal poderás comunicarte con nós a través do envío dunha mensaxe á 
cal responderemos a través do correo electrónico á maior brevidade posíbel. Será o 
medio de apoio cando esteas na plataforma e precises comentar algo non urxente. 

Así se ve: 

 

 

mailto:info@algoentrenos.gal
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COMO ATOPARNOS NA REDE? 
O programa AlgoEntreNós conta con redes sociais. Anímate e síguenos para saber 
como discorre nos diferentes centros, saber do día a día da actividade e acceder a 
toda a información que compartiremos! 

Para atoparnos podes acceder a través da propia plataforma. Contas con enlaces di-
rectos tanto na zona superior como na inferior da web. 

Enlaces na zona superior: 

 

Enlaces na zona inferior: 

 

 

Ou podes atoparnos nas propias redes a través dos seguintes enlaces: 

No Facebook 

► https://www.facebook.com/algoentrenos 

No Instagram 

► https://www.instagram.com/algo_entre_nos/ 

 

https://www.facebook.com/algoentrenos
https://www.instagram.com/algo_entre_nos/
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