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- Violencia de xénero dixital 
- Pautas para recoñecer situacións de cibercontrol 
- Protección da privacidade  
- Redes sociais 
- Unha morea de palabras: sexting, stalking, 

grooming, etc. 
- Falemos de sexting 
- Como detectalo 

E de que vai esta pílula… 

Lembra, para seguir este material precisarás conexión a 
Internet.    



Nos anteriores episodios… 
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Na primeira e segunda pílula falamos das relacións 
tóxicas, a dependencia emocional, os tipos de 

violencia e de como estas reducen a autoestima, a 
capacidade de resistencia e destrúen a capacidade de 

vivir con entusiasmo.  
 

Tamén che contamos como é o círculo da violencia de 
xénero e o difícil que é saír del, polo que precisamos 

moitas veces de axuda externa. 



E HOXE, DE QUE FALAMOS? 
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Tanto as redes sociais coma os 
dispositivos móbiles cambiaron a nosa 

forma de relacionarnos e 
desgraciadamente estanse convertendo 
no medio máis común para controlar e 
abusar da parella, especialmente entre 

os/as mozos/as. 



COMECEMOS POLO FINAL… AS 

CONCLUSIÓNS 

O ciberacoso é unha agresión intencional, que 
ocorre por parte dun grupo ou dun individuo, 
utilizando para iso medios electrónicos de contacto 
repetidas veces contra unha vítima que non se pode 
defender facilmente por si mesma. 
 
O ciberacoso converteuse nunha vía máis para 
exercer a violencia de xénero. Supón unha 
dominación sobre a vítima mediante estratexias 
vexatorias que afectan á privacidade e intimidade, 
ademais do dano que supón para a súa imaxe 
pública.  



A xeneralización das novas tecnoloxías 
facilitou o xurdimento de novas formas 

de violencia de xénero.  
 

Toda aquela acción dun home a unha 
muller que mediante medios dixitais 
acose, ameace ou extorsione a súa 

parella ou exparella coñécese 
como Violencia de Xénero Dixital. 



COMO CRES 

QUE SE 

SENTE? 



As novas tecnoloxías teñen aspectos moi positivos, pero tamén crean outras problemáticas como 
control, dominio e acoso. Decidir con quen se pode falar e con quen non, preguntar por que se 
estaba en liña a determinada hora, vixiar estados de WhatsApp vai en prexuízo do dereito á 
intimidade e ao espazo persoal… 

https://youtu.be/d9dfuU2CRT0
https://youtu.be/d9dfuU2CRT0


DEFINICIONES 
O efecto acumulativo é básico: a 
insistencia convértese na estratexia de 
invasión da intimidade máis empregada 
polos acosadores.  
 
Por exemplo, a acumulación no envío de 
mensaxes ou as múltiples peticións 
para conseguir determinada conduta 
convértese na fórmula para acosar a 
vítima.  

A xuventude, normalmente, tende a 
considerar “normais” e polo tanto 
inocuas, actitudes que se acontecesen 
fóra das novas tecnoloxías non 
tolerarían. 

https://vimeo.com/210734247


Nos casos de ruptura de parella, a 
facilidade de acceso a outra persoa 
mediante o móbil e as redes sociais 
dificultan pechar definitivamente a 

relación de parella e supoñen un control 
social excesivo. 

 
A estratexia máis empregada é a 

chantaxe emocional para intentar 
conseguir volver á relación, aínda que 

tamén se empregar os insultos e as 
ameazas.  

COÑECES ALGÚN CASO? 



1. Distribuír en Internet imaxes ou 
datos comprometidos de contido 
sexual (reais ou falsos). 

2. Estigmatizar ou ridiculizar a vítima 
en diferentes canles, podendo 
utilizar mentiras ou rumores. 

3. Usurpar a identidade da vítima 
para, por exemplo, facer 
comentarios ofensivos sobre 
terceiros. 

QUE FAI UN CIBERACOSADOR  

4. Crear perfís falsos no nome da vítima 
para, por exemplo, realizar 
demandas ou ofertas sexuais. 

5. Piratear o ordenador, móbil, correo 
ou redes sociais para controlar as 
súas comunicacións con terceiras 
persoas.  

6. Realización dalgún tipo de chantaxe 
en liña como, por exemplo, 
grooming (acoso sexual a menores). 

 
 

NON LLE SIGAS O XOGO / DENÚNCIAO 



As túas últimas vacacións na praia, a festa cos/coas 

amigos/as, a tarde de cine coas amizades ou mesmo a fin de 

semana que estás na casa porque tes que estudar. Quen non 

compartiu esta información algunha vez nas redes sociais? 

 

Non obstante, estamos amosando a nosa vida a moita máis 

xente da que nos imaxinamos e da que descoñecemos que 

intencións poden ter cara a nós. Isto agrávase porque todo o 

que subimos á “nube” perdura no tempo e o que hoxe é inocuo, 

no futuro pode afectarche negativamente. 

PRIVACIDADE E INTERNET, UN 

IMPOSIBLE? 

SI TIENES TIEMPO, MIRA ÉSTE INTERESANTE 
VIDEO 



A falta de privacidade, non seguir unhas normas básicas de seguridade e o exceso de confianza son aproveitados polos acosadores e 

delincuentes para o ciberacoso e a violencia de xénero dixital. 

UNHA  MOREA DE PALABRAS… 

Sexting:  (contracción de sex e texting) é un anglicismo 

que se refire ao envío de mensaxes sexuais, eróticas ou 

pornográficas, por medio de teléfonos móbiles. 

Grooming:  acoso ou achegamento a un/unha menor 

exercido por un adulto con fins sexuais. Son accións 

realizadas deliberadamente para establecer unha relación 

e un control emocional sobre un neno ou unha nena. 

Stalking : situación que se crea cando unha persoa 

persegue a outra de forma obsesiva. Mensaxes, 

chamadas de teléfono reiteradas, persecucións, 

espionaxe… 



HOXE QUÉRETE PERO MAÑÁ… 

https://www.youtube.com/watch?v=AXoE4MzhNcY
https://www.youtube.com/watch?v=AXoE4MzhNcY


RECOMENDACIÓNS QUE HAI QUE TER EN 

CONTA 

NON CHO ACONSELLAMOS PERO SE SEGUES QUERENDO, SIGUE ESTAS 

RECOMENDACIÓNS  www.sextingseguro.com/xunta 

http://www.sextingseguro.com/xunta
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RECOMENDACIÓNS QUE HAI QUE TER EN 

CONTA 

NON CHO ACONSELLAMOS PERO SE SEGUES QUERENDO, SIGUE ESTAS 
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ESTAMOS REMATANDO, PERO ANTES… 

COMO DETECTAMOS QUE ALGÚN ACHEGADO 

PODE ESTAR SUFRINDO CIBERACOSO?  

• De xeito marcado cambia de hábitos, por exemplo, está moito máis atento/a e nervioso/a co 

móbil, ou non o quere ver en absoluto. 

• Cambios de humor, reaccións esaxeradas e explosións momentáneas de agresividade. 

• Cambios nas súas relacións, relaciónase con persoas estrañas ou íllase. 

• Cambios físicos, falta de apetito, fraqueza, linguaxe corporal (cabeza gacha, ombros encollidos, 

falta de contacto na mirada). 

 

ESTES SÍNTOMAS E OUTROS PODEN NON SER FROITO DO CIBERACOSO PERO SI SON UN 

INDICATIVO DE QUE ALGO NON ESTÁ INDO BEN. 
 

SE CRES QUE COÑECES UN CASO, PIDE AXUDA (FAMILIA, 

CENTRO ESCOLAR, SERVIZOS SOCIAIS, CIM MUROS, 

POLICÍA…) 



Queres poñerte a proba?    

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER AO CUESTIONARIO 

https://es.surveymonkey.com/r/YY2WZW8



