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Vigo, 20 de novembro de 2010

1 Presentarémonos.1. Presentarémonos.

2. Definición de malos tratos.

3. Tipos de malos tratos.

4. Exemplos de qué son e non son os 
malos tratos. 

5. Qué facer para evitalos.
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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

1. Identificarnos mediante pegatinas.

2. Dinámica da telaraña

3. Formación de grupos.

QUÉ SON OS MALOS TRATOS?QUÉ SON OS MALOS TRATOS?

 Dinámica: en grupos, durante cinco Dinámica: en grupos, durante cinco
minutos, intentar definir qué son os
malos tratos e por exemplos.

 Definición: 
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QUÉ SON OS MALOS TRATOS?QUÉ SON OS MALOS TRATOS?

 “FACER DANO A UNHA PERSOA OU ÁS SÚAS 
COUSAS

É suficiente? 

 DE MANEIRA INTENCIONADA”

“FACER DANO A UNHA PERSOA OU 
ÁS SÚAS COUSAS DE MANEIRA 

INTENCIONADA”

EXERCICIO: EXERCICIO: CándoCándo haihai maltrato?maltrato?

 Cando che pegan.

 Cando túa nai che berra porque a desobedeceches.

 Cando che insultan e che gritan.

 Cando un amigo che da un bico para expresar 
cariño.

 Cando tocan o teu corpo sen consentimento e sen 
motivo (por exemplo, cando vas ó médico).

 Cando alguén, sen querer,  che empurra porque 
tropezou. 
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PARTES IMPLICADAS NO MALTRATOPARTES IMPLICADAS NO MALTRATO

 VÍTIMA: é a persoa que sufre o dano ou
ameaza. Podemos ser calquera de nós.

 AGRESOR OU MALTRATADOR: é a persoa
que produce o dano. Pode ser un home ou
unha muller, pode ser coñecido ou
descoñecido.

Exercicio.

TIPOS  DE MALTRATOTIPOS  DE MALTRATO

 Cando falamos de malos tratos
i l i fí ipensamos en violencia física e non

consideranos outros tipos nos que
tamén se exerce igualmente poder e
control sobre a outra persoa.

 Existen moitas clasificacións, nós
falaremos de 3 tipos de violencia:
física, psicolóxica e sexual.



5

TIPOS DE MALOS TRATOSTIPOS DE MALOS TRATOS

Í FÍSICOS

 PSICOLÓXICOS

 SEXUAIS

TIPOS DE MALTRATOTIPOS DE MALTRATO

Maltrato físico
Definición: “calquer tipo de danoq p
corporal causado a unha persoa”.

Exemplos: empurróns, bofetadas,
puñetazos, patadas, lanzar obxectos,
feridas por arma, agarrar.

Representación.
Actividade 05
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TIPOS DE MALTRATOTIPOS DE MALTRATO

Maltrato psicolóxico

Definición: “Conduta dirixida a provocar medo ou
ameazar,a través da humillación grave e
reiterada, que contribúe a que a persoa se
sinta pouco valorada”.

Exemplos: gritos, ameazas, aislamiento social e
fí i ( d i l i i f l tfísico (non deixala sair nin falar con outras
persoas, etc.), celos, insultos e críticas
constantes.

Representación

TIPOS DE MALTRATOTIPOS DE MALTRATO

 Maltrato sexual

Definición:“Imposición dunha relación
sexual en contra da súa voluntade, e onde
se utiliza a forza ou a intimidación”

Exemplos: Tocamentos, obligar a
desnudarse, penetración.

Representación.

Actividade 09
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MALOS TRATOSMALOS TRATOS

RESUMEN:

- Qué son os malos tratos.

- Tipos de malos tratos.

- Exemplos.

QUÉ PODEMOS FACER si sufrimos QUÉ PODEMOS FACER si sufrimos 
algún tipo de maltratoalgún tipo de maltrato

 Dinámica: que creedes que debería facer unha
persoa nestas situacións. (Actividade 13)persoa nestas situacións. (Actividade 13)

 Valorar distintas situacións: 

1.Continuada: situación de maltrato que se 
prolonga no tempo.

2. Episódica: situación de maltrato que sucede 
nun momento concreto de tempo.

Secreto “no se lo cuentes a nadie o no te 
querré más”
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QUÉ PODEMOS FACER?QUÉ PODEMOS FACER?

Maltrato “puntual”Maltrato puntual

Qué facer: ignorar, marchar, escapar e si 
non podes gritar – NON O OCULTES

QUÉ PODEMOS FACER?QUÉ PODEMOS FACER?

 Maltrato continuado

 Qué facer: Qué facer:

 Si tes dúbidas pregunta a persoas de confianza
e fálao con amigos.

 Evita as situacións de risco (ir solo a 
determinaos sitios ...) , vai acompañado.

 Evita discutir ou tratar de convencer.

 Denuncia.

PROCURA QUE NON CHE LIMITEN OU CHE IMPIDAN FACER 
O QUE QUEIRAS. AFRÓNTAO SOLO OU CON AXUDA.

TÍ NON ERES O CULPABLE



9

CONCLUSIÓNSCONCLUSIÓNS
 Qué pensades ?

 Ideas:


