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Manual dos bos tratos
Concello de Oroso

Abre os ollos
A MAXIA DOS BOS TRATOS
Un pouco de xasmín que as tarefas che axude a compartir!
Unha pica de sal para poder abrazar!
Unha ramiña de romeiro para poder solucionar os enfados cos teus compañeiros!
Unhas cantas setas que che axuden a deixar atrás as rabechas!
Unhas migas de pan para tratar a todos por igual!
Un cabacín que che axude a sorrir!
Con unha folla de acevo, quitaráseche o medo!
Con un pedaciño de queixo poderás repartir miles de beixos!
Un par de boniatos para os bos tratos!
e por último ¡ regaliz que che axude a ser feliz!

Se cres na maxia, A MAXIA ES TI (Zahida Rodríguez).
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PRENTACIÓN

Na sociedade actual está moi presente a preocupación pola
eliminación de todo tipo de actos de violencia encontra da muller,
que vulneran o mais elemental dos Dereitos Humanos: O dereito
de todos a vida e a integridade física e moral.
Dende o Concello de Oroso, como administración pública mais
cércana ó cidadán intenta transmitir valores, normas e actitudes
que favorezan a convivencia, o respecto os demais, o respecto a
igualdade e a dignidade das mulleres, sen que teña cabida nin as
actitudes agresivas nin a violencia.
Coa publicación deste manual, enmarcado dentro do programa
municipal en contra da violencia cara a muller “Abre os Ollos”,
pretendese ofrecer unha ferramenta útil e dando unha formación
practica, dando respostas detalladas de forma sinxela con
preguntas que probablemente se fan tanto as mulleres que sofrem
maltrato como as persoas cercanas a ela.
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Esperamos que as ferramentas que aquí aportamos axudan a
detectar e protexer as mullers, e @s menores que sofren violencia
machista.Visualizar señais de alerta que permitan detectar estas
situacións.
Con este documento téntase na medida do posible proporcionar
información, comunicación e sensibilización da poboación,
poñendo de manifesto que apesar das axudas das administracións
públicas e necesaria tamén a participación de tod@s os cidadáns
para configurar unha rede eficaz creada o redor da vítima e o seu
entorno.
O manual foi elaborado con un texto sinxelo e practico para que
poida servir de referencia tendo como obxectivos:
• Facilitar ó acceso os conceptos básicos en la materia dende
un enfoque práctico.
• Proporcionar uns coñecementos básicos que nos permita ter
pautas para enfrontarnos con un problema que é unha lacra
social, sen esquecer que a erradicación da violencia
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encontra da muller, precisa de mulleres e homes
cun forte grado de responsabilidade, sensibilidade
e compromiso en xeral.
• Visualizar @s menores como vítimas directas e non
colaterais da Violencia de Xénero
• Contemplar as ......de atención dos fill@s , das mulleres
vítimas de violencia machista e tomar medidas de actuación
de cara as súas necesidades.
Por último informarse dos recursos e ferramentas dispoñibles
dentro do noso concello que nos permita enfrontarnos con un
problema que é unha lacra social, sen esquecer que a erradicación
da violencia encontra da muller, precisa de mulleres e homes cun
forte grao de responsabilidade, sensibilidade e compromiso en
xeral.
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INTRODUCCIÓN

As situacións de violencia contra a muller, son un problema
amplo e de enorme complexidade que non ten idade nin estatus
social,

tampouco

coñece

niveis

culturais

nin

posicións

económicas. Unha das causas sempre presentes, e o machismo e a
difundida crenza de que a muller é un ser inferior, inmaduro é
incapaz. A falta de información, o medo e a vergoña contribúen a
perpetuar dicha situación.
A pesar da enorme e notable vontade para encontrar saídas e
recursos que permitan reducir a violencia en contra das mulleres,
hai numerosas iniciativas e recomendación que sinalan que o
camiño para avanzar son a prevención e a sensibilización como
armas eficaces de cara ao fomento da igualdade de homes e
mulleres.

Páxina 7 de 65

Abre os ollos
Son estas e outras as cuestións que pretendemos abordar ao longo
do material que a continuación presentamos, centrándonos nalgún
caso en aspectos que explican a existencia de aptitudes violentas,
facendo propostas que nos permitan afrontar este tipo de
violencia; visualizando o sufrimento dos nen@s e da importancia
de telos en conta.
Dende este manual de bos tratos enmarcado dentro do programa
de ámbito local “Abre os Ollos” esperamos mellorar a resposta e
actuación fronte a este fenómeno social así como a situación dos
menores e persoas maiores en situación de dependencia.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Temos que reseñar que ó concepto empregado neste manual
Violencia de Xénero e o empregado pola Lei Orgánica 1/2004 de
medidas de protección integral contra a violencia machista
entendendo por tal a violencia que os homes exercen contra as
mulleres por motivos de xénero.

1-XÉNERO – SEXO
Designación do que se considera propio das mulleres ( feminino )
e dos homes ( masculino) que se considera por prexuízo
sociocultural. As características que conforman o xénero son
aprendidas, e se poden cambiar coa educación, pois son mandatos
sociais, non se nacen con elas
O comportamento dos seres humanos non está determinada polas
súas características biolóxicas senón polo aprendizaxe social
ríspeto a feminidade e masculinidade. As desigualdades entre
homes e mulleres funden as súas raíces nos estereotipos de xénero
Sexo: Con este termino nos referimos as características biolóxicas
naturais dunha persoa polas que se distingen o home da
muller.Son universais e por tanto coinciden no tempo e na cultura.
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Xénero: Conxunto de normas sociais, económicas, políticas,
culturais e psicolóxicas, asignadas a cada sexo, que otorgan
distinto poder os homes das mulleres, e que sitúan as mulleres ,
polo feito de selas en inferioridade con respecto os homes..
Perspectiva de xénero: É unha ferramenta de análise que permite
identificar as diferenzas entre mulleres e homes e como estas se
traducen en desigualdades. Isto permite modificar a condición e
posición práctica de inferioridade das mulleres e traballar na
consecución dun sistema social xusto e solidario entre homes e
mulleres.
2- VIOLENCIA DOMÉSTICA

Tipo de violencia que se exerce no ámbito domestico entre
persoas con lazos de parentesco que viven nun mesmo domicilio
agás as que se exercen en contra das mulleres que son ou foran
parellas do agresor.

3-VIOLENCIA DE XÉNERO:

A declaración sobre a eliminación da “Violencia contra a
Muller” das Nacións Unidas en 1993 considera que a violencia
de Xénero é:

Páxina 10 de 65

Abre os ollos
“Todo acto de violencia baseado na pertinencia o sexo
feminino que teña ou poida ter como resultado o
sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para as mulleres,
incluídas as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación
abritaría de liberdade, tanto se producen na vida pública como
privada”.
E a violencia sufrida polas mulleres como consecuencia os
condicionantes socioculturais que actúan sobre o xénero
masculino e feminino, situando as vítimas en situación de
subordinación
En numerosas ocasións se vulneran os dereitos humanos sen
ningún tipo de discriminación, xa sexa a través de:

♦ Violencia física
Son aquelas accións de carácter non accidental que leva
consigo un risco ou dano para integridade física da vítima.
Inclúe calquer acto de agresión física: dar patadas,
puñetazos, empurrar, amagos de estrangulamento o uso de
armas ou outros obxectos para agredir á vítima eu matar.
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♦ Violencia psicolóxica
Son accións atentan a integridade mental e emocional da
muller, e fundamentalmente, contra a súa dignidade como
persoa:
Condutas dectructivas: referidas a obxectos de valor
económico ou afectivo e animais domésticos.
Condutas de restrición: control de amizades
Desvalorización: posturas e xeitos ameazantes, ameazas,
insulto, humillación ou vexacións, exixencias de obediencia,
chantaxe emocional( dicir que se vai a suicidar, ameazala
con levarse os neno ) , o rexeitamento, o abandono, a
Culpabilización: das condutas violentas.
♦ Violencia sexual
Constitúe violencia sexual calquera intimidade sexual
forzada cometida con violencia, coacción, ameaza ou
sorpresa que implique que sexa imposto contra a vontade
dunha persoa.

Páxina 12 de 65

Abre os ollos
Distinguiremos tres grandes categorías:
• Agresións sexuais que non implican contacto
corporal: exhibicionismo, forzar a ver material
pornográfico, mensaxes por correo ou por teléfono
(incluídas as modernas formas de comunicación),
xestos, observacións e palabras obscenas, insultos
sexistas, acoso, proposicións sexuais indesexadas.

• Agresións sexuais con contacto corporal: tocamentos,
caricias, masturbacións do agresor, obrigación de
adoptar

posturas

que

a

muller

considera

degradantes,…

• Agresións sexuais con violación (ou tentativa de):
realizados sen consentimento das vítimas.

♦ Violencia social
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Na que o agresor limita os contactos sociais e
familiares da súa parella, illándoa do seu entorno
e limitando así o seu apoio social importantísimo nestes
casos.

♦ Violencia económica
Consiste en impedir o acceso o manexo do diñeiro ou outros bens
económicos. Decide el que comida se come, que roupa entra na
casa, impídelle ter cartos para o seu propio ocio o que se axuda a
aumentar o illamento social,..

Se recoñece tamén como Violencia de xénero:
♦ Acoso sexual
Pode ser sufrido por homes e mulleres. Sen embargo, á muller é a
principal vítima pois a súa situación laboral no mercado é inferior
ríspeto os homes pola súa inestabilidade no traballo e a súa
subordinación laboral e social. Ocorre principalmente no lugar de
traballo, é unha conduta que leva a crear un entorno intimidatorio
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para a súa muller é contrario o principio fundamente de
igualdade de trato.

♦ Acoso laboral
Consiste na creación sistemática dun entorno hostil, levado acabo
por unha ou varias persoas contra outra. Estas condutas van
dirixidas a provocas o illamento e marxinación da vítima ou
prexudicala na súa promoción laboral

DEREITOS DA MULLER E OS SUS FILL@S QUE SOFRE
MALTRATO

As mulleres vítimas de violencia de xénero e os seus fillos , teñen
dereito e recibir unha atención especializada. A intervención debe
realizarse por especialistas que coñezan a forma de intervención
específica.

Sen

embargo,

posto

que

a

inmediatez

das

intervencións tamén son importantes, cando a muller se dirixe a
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un servizo xeral, ten dereito de ser atendida
correctamente, sen prexuízo da remisión os servizos
especializados.
Os seus dereitos e os dos seus fillos son os seguintes:
• As intervencións deben realizarse maioritariamente
por especialistas.
• Os

servizos

públicos

o

colaboradores

da

administración teñen que organizarse de maneira
apropiada para atender as mulleres e a os seus fill@s,
co fin de evitar a sucesións de danos.
• Os servizos de atención,de emerxencia, de apoio e
acollida e de recuperación integral poderán solicitar ´o
xuíz as medidas que consideren necesarios.

• A atención leva os seguintes dereitos concretos:
A ser acollida, xunto cos seus fill@s, con moito coidado e
respeto, atendendo as súas necesidades.
A que se realice unha valoración da súa situación, con remisión
de urxente u ordinaria si é necesario, a outros servizos.
A que se documente a intervención e valoración realizada para
posibilitar que a mesma poida coñecerse

polos tribunais
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competentes e se facilite á vítima documentación relevante.
A que se axude a tramitar axudas públicas que lle correspondan
como vítimas de delitos violentos e as que lle corresponde como
vítima de malos tratos, ou que se lle remita o centro especializado
onde se poda desenrolar esa labor
A que se emita informe por parte dos Servizos das
Administracións competentes, no ámbito das súas competencias.
A recibir documentos de interese relacionados co seu caso, como
copia

de

denuncia,

imprescindible

que

parte
dita

de

lexións,

documentación

certificado...É

sexa

descritiva,

compresible e lexible.
A defensa xurídica gratuíta, especializada e inmediata a través do
Turno de Violencia de Xénero
A solicitar medidas penais de protección para a muller,
ascendentes e descendentes, e outras persoas achegadas e
medidas civís respecto os fill@s, a que o xuíz de garda escoite
directamente á muller, así como a aportar probas das que se
dispoña, e se pronuncie nun prazo de 72 hora

A que o fiscal da sección contra a Violencia de Xénero interveña
nos procesos penais por malos tratos á muller no ámbito da
parella, así como nos procedementos civís nos que haxa menores.
A que , nos casos de violencia perpetrada pola parella ou exPáxina 17 de 65
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parella, a valoración do seu estado polas tribunais penais a civís,
se leve a cabo mediante a intervención da Unidade de Valoración
Integral de Violencia de Xénero.
A recibir atención psicolóxica e médica, sen que teña que
desenrolarse en conxunto ou en presenza do agresor, e sen que se
poida obviarse a violencia invocada ou detectada.
A que dende os servizos sanitarios se lles ofreza, en termos
comprensibles, información completa e continuada, sobre o seu
diagnóstico, pronóstico e alternativas de tratamento.
A que se teñan en conta a súa circunstancias persoais, e se
garante o acceso ,a atencións e información nos casos de especial
dificultade,

como

mulleres

inmigrantes,

discapacidade,

pertencentes a minorías, en risco de exclusión social.
A que se lle asista con tradución cando a vítima descoñeza o
idioma galego ou español, ou con medios tecnolóxico cando
sufra unha discapacidade que así o requira.
A que se lle entregue documento xustificativo, por parte dos
servizos públicos de atención a vítima,das faltas de puntualidade
e ausencia no posto de traballo, que se produzan como
consecuencia da violencia de Xénero sufrida.
A que non se obvie a situación dos fill@s ,pois poderían ser
vítimas directas ou indirectas.o estado d@s menores debe ser
abordado por profesionais especializados, ademais da policía e os
operadores xurídicos.
Páxina 18 de 65

Abre os ollos
VIOLENCIA DE XÉNERO:
COMO CAUSA DO MALTRATO INFANTIL

A organización Mundial da Saúde define a violencia como “o uso
deliberado da forza física ou do poder, xa sexa en grao de ameaza
ou efectivo, contra un mesmo, outra persoa un grupo ou
comunidade, que cause ou teña moitas probabilidades de causar
lesións, morte, danos psicolóxicos, trastornos no desenrolo ou
privacións”. Esta definición inclúe tanto as accións físicas como
intimidatorias
O estudo das Nacións Unidas define a violencia contra os nen@s
“ como o uso deliberada da forza, o poder, real ou en forma de
ameaza que teña ou poida ter como resultado lesións, dano
psicolóxico, un desenrolo deficiente, privacións e incluso a morte.
Segundo estas definicións, entendese que os nen@s e nenas
fill@s de mulleres que sofren maltrato son vítimas da mesma, e
sono porque dependen emocionalmente dos seus coidadores e
porque a violencia exercida contra a madre ten consecuencias nos
eu desenvolvemento.
Para por fin a este tipo de violencia non se pode limitar o castigo
os agresores, senón que é necesario transformar a mentalidade das
sociedades é garantir os dereitos das mulleres vítimas de violencia
de xénero, protexemos os dereitos dos seus fill@s
Páxina 19 de 65

Abre os ollos
Do mesmo modo, cando se detecta que a muller está
sufrindo violencia de xénero, será necesario abordar o
estado d@s menores sen esquecer que:
-As nenas e mulleres adolescentes sofren con mais frecuencia
maltrato dentro dó ámbito familiar que os varóns, pois sobre elas
recaen mais condutas de control abusivas que sobre os irmáns.
-Durante a infancia e a adolescencia as mulleres tamén se ven
afectadas pola violencia de Xénero axena ó ámbito familiar, así
como vexacións verbais de contido sexual ......

INDICADORES PARA A DETENCIÓN DOS MALOS
TRATOS

O uso de indicadores pode axudar na detención dos malos tratos e
determinar a severidade e amplitude do maltrato aplicado. Así
podemos presentar de forma esquemática os seguintes indicadores
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que poden axudar aos/ás profesionais dos servizos
sociais a detectar e previr situacións de violencia.

A- MULLERES
- detección de actitudes no agresor favorables á agresión
• Resolve os conflitos con hostilidade
• Emprega argumentos que inclúen insultos
• Usa a ameaza como medio de control
• Non acepta o rexeitamento
• Proxecta emocións extremas sobre outras persoas: amor,
odio, etc.
• Vixía ou persegue á muller
• Cambios constantes no estado de ánimo
• Control extricto do diñeiro para saber que compra, con quen
se relaciona, etc.
• Rompe cousas cando se enfada
• Esixe cariño e atención completa
• Excesivamente celoso e posesivo
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- Indicadores sociais e psicolóxicos que presentan as
mulleres que sofren violencia de xénero
• Íllase socialmente
• Ansiedade
• Conduta autodestrutiva
• Confusión e definicións vagas do suceso
• Defensa do rol masculino constante, gabanza constante da
importancia da figura masculina
• Depresión
• Dificultades de concentración
• Calafríos
• Falta de alento ou sensación de afogamento
• Irritabilidade, mostra unha actitude defensiva
• Mostra sentimentos de culpabilidade
• Náuseas
• Pouco comunicativa, con escasas habilidades sociais
• Sudoración
• Temor
• Tende a desvalorizarse
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• Trastornos do sono
• Trastornos alimenticios (bulimia, anorexia )
• Vergoña

- Indicadores físicos na vítima de malos tratos :
• Rabuñadas
• Discapacidades non explicadas
• Dores crónicas: dores de cabeza, palpitacións, dor
abdominal, de costas, pelviana, etc.
• Fracturas de diversa índole: nariz, cranio, mandíbula,etc.
• Lesións en órganos internos
• Perforacións de tímpano
• Mordeduras
• Problemas dentais
• Queimaduras de cigarros nas pernas, torso,etc.

- Indicadores de violencia sexual:
• Ansiedade
• Condutas autolesionantes
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• Disfunción sexual

• Hematomas e feridas na parte inferior dos coxas,
peitos, etc.
• Insomnio
• Temor
• Vergoña
2- MENORES

1. É menor o sofre maltrato.
Se debe sospeitar dunha situación de maltrato cando:
• Observase cambios de actitude: tristeza , depresión,
falta de autoestima, pouco comunicativo…
• Expresa desexos de quedarse na casa, de non querer ir
o instituto.
• Non quere falar dunha materia concreta.
• Non quere manter relación cos compañeiros, ou estas
son escasas ou nulas.
• Non fala no instituto.
• Desaparécelle material, libros… con frecuencia
• Queixase de ser insultado, burlado,agredido…
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• Recela de encontrarse pola rúa con persoas
do entorno escolar.
Que se pode facer?
• Facerlle saber que esta situación non debe ocultala e
que calquera problema que teña pode solucionarse se
conta coa axuda da xente que o quere.
• Facerlle ver que ten dereito a ser feliz, e ti vas
axudarlle.
• Romper o silencio, que e o mais difícil. A axuda
emocional e o primordial. Facerlle sentirse seguro,
valorado e axudarlle a velo problema abordándoo en
todas as súas dimensións.
• Facerlle ver as necesidades de afrontar a situación,pero
non forzando situación que lle poidan producir mais
temor.
• Planificar con el as estratexias para acabar con a
situación.
• Invitarlle a que fale con a persoa adulta do instituto
que mais confianza lle poida dar.
• Evitar provocar medos maiores ante situación que se
poñan en marcha, convencéndoo da necesidade e
convivencia de dicha actuación.
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• Non

convén

identificarse

cos

seus

sentimentos negativos.
• Eliminar os sentimentos de culpabilidade.

2. É o menor o que maltrata
Sospeitase que esta exercendo maltrato cando:
• Mantén comportamentos agresivos .
• Ignora os dereitos dos demais.
• A miúdo ten episodios de agresións ou insultos a
compañeiros no centro escolar.
• Mostrase enfadado con frecuencia, impaciente e
emplea tons despectivos nas súas valoracións sobre os
demais.
• Síntese con frecuencia insatisfeito, sen motivación
para traballar cos demais.
• Trata de impoñer os seus criterios utilizando á
agresividade verbal ou física.
• Non controla as súas reccións.
• Exerce o maltrato entre os seus compañeiros.
Qué se pode facer?
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• Falar directamente sobre o que esta
pasando.
• Non ocultar a información ou a sospeita que se ten e
afrontar a situación.

• Informarlle claramente e sen concesións de que estas
situación deben pararse e que e o seu deber reparar os
danos e cambiar a súa actitude.
• Poñerte en contacto ca dirección ou orientador do
centro escolar, a través de xefatura de estudios ou ó
titor, para coñecer con detalle a súa actitude en
relación cos compañeiros.
• Indagar sobre a súa participación nos grupos que
actúan imprudentemente e comunicarlle que debe de
romper este tipo de vínculos saíndo do grupo se e
necesario.
• Ofrecerlle a túa axuda para que poida modificar as
situación social na que se encontra.
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• Facerlle ver que estas condutas son dañinas
e perigosas tanto para as vítimas como para
el e que este problema nos preocupa tanto o mais que
o rendemento académico e que nos vemos na
obrigación de atallalo.
• Nosa actitude debe ser firme e decidida de
rexeitamento

cara

eses

comportamentos,

sen

necesidade de incluír ameaza nin a violencia.
• Deixarlle claro que os pasos que damos son
precisamente

por

que

preocúpanos

e

porque

sentímonos obrigados a facelo para mellorar o seu
desenrolo persoal.
• E

moi

importante

ofrecerlle

modelos

de

comportamento positivos. O que nos somos e facemos
se converte na mellor vía para adquirir condutas e
actitudes novas.
• Hai que obrigarlle a reparalos danos.
• Una vez postas as medidas,observar coidadosamente
os posibles cambios.

3. O menor é un observador pasivo de maltrato
Se debe sospeitar cando:
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• Comenta

actuacións

de

agresión

de

compañeiros cara outros alumnos.
• Apoia determinadas actuacións violentas porque
poden

resultarlle

mais

cómodo

para

sentirse

identificado cun grupo, ou ante a necesidade de
sentirse recoñecido.
• Non intervén en actos agresivos porque non se atreve
ou porque pensa que a el non lle afectan.
• Pode encontrarse na tesitura de ter que posicionarse
sobre agresións entre alumnos e non sabe ou non pode
facelo como el quixera.
• As veces non actúa directamente, pero apoia de
maneira indirecta acción violentas porque considera
que sacalas á luz poden prexudicarlle.
Que se pode facer?
• Demostrar que a idea de que falar de malos tratos os
demais non é e delatar.
• Facerlle consciente de que todo canto nos rodea debe
importarnos, especialmente o que se refire a nosa
relación con as persoas.
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• Establecer comunicación e darlle opción a
que exprese como se sinte ante esas
situación, cal é a súa reacción e por qué.
• Demostrarlle coa nosa propia practica que hai que
implicarse ante situacións que consideran inxustas.
• Non mostrar una actitude pasiva ante a violencia que
sofren os demais.isto axuda a que as situacións de
inxustiza diminuían.
• Si amosamos una actitude pasiva, o menos pode
buscar apoio en persoas que lle rodean e que sintan o
mesmo que el para reaccionar.
• Axudarlle a ter una valoración positiva de si mesmo e
saber dicir NON ante feitos que prexudican ou danan a
dignidade das persoas.

PISTAS para saber se o teu mozo te está TRATANDO MAL…
• O teu mozo, ou “máis que amigo”, controla o que ti fas ou o
intenta esíxeche explicacións por todo, e quere coñecer ata
os teus máis íntimos segredos.
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• Quere saber onde vas a quen vas ver, canto tempo
vas estar alí, cando vas volver…E acostuma a
chamarte por telefono para comprobar a túa versión.
• Ás veces, vixía,critica ou mesmo pretende que cambies o
teu xeito de vestir, de peitearte ou de maquillarte. Tamén se
mete coa túa maneira de falar ou de comportarte.
• Desconfía ou critica as túas amigas, a outros amigos teus, a
compañeiras e compañeiros de clase….
• Por algo que ti fas ou dis, de súpeto monta un escándalo
desmesurado, sexa diante doutras persoas ou a soas contigo.
• Pode que estando xuntos de repente se enfade e se marche,
deixándote plantada sen ningunha explicación.
• Non acostuma a falar do que sinte, do que pensa ou do que
desexa. Pero o mesmo tempo pretende que ti adiviñes todo o
que lle pasa, e que actúes satisfacéndoo,sen que el teña que
esforzarse en comunicar nada do que lle pasa por dentro.
• Ás veces atrevese a dar ordes, pero a maior parte das
ocasións emprega o silencio como arma. Cando se enfada
contigo mostrase huraño, deixa de falarte, mesmo durante
días. É o que se chama a represión muda.
• Frústrase e anóxase por todo o que non resulta como el
quere, sen relativizar, sexa algo superfluo ou importante.
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• Acostuma a culparte a ti de todo o que lle sae mal,
e dálle voltas as cousas tanto que ás veces ata
estas confundida e chegar a pensar que ti tes a culpa.
• Non recoñece ningunha responsabilidade sobre a vosa
relación, nin sobre o que vos pasa a ámbolos dous.
• Exerce a dobre moral, gústalle que ti fagas o que el di, pero
non o que el fai. El reservase o dereito de facer cousas que
ti, coma moza súa, non debes facer.
• Ante calquera cousa que ti lle cuestiones,el di que as túas
amizades che enchen a cabeza de paxariños, e que non o
queren a el.
• Ameaza con abandonarte se non fas todo como el quere.
• Pretende que o aceptes tal cal é, e se fas algunha
observación sobre algo seu que non che gusta, di que es
posesiva e pretendes manipulalo.
• Non aproba nin estimula as cousas que ti fas ben, ou as túas
cualidades.
• É caprichoso, cambiante. Él di que non se vai deixar
dominar.
• Negase a falar contigo dos vosos problemas ou os vosos
conflitos como parella.

Páxina 32 de 65

Abre os ollos
• É

sedutor e simpático con todo o mundo, a

crueldade que as veces ten contigo non a emprega
cos demais.
• Nas festas cando saídes de noite, gústalle coquetear con
outras rapazas.
• Promete cambios, di que vai mellorar, pero nunca cumpre.
Aínda así, as promesas se renovan unha vez tras outra.
• Se quere manter relacións sexuais contigo e a ti non che
apetece, di que es unha anticuada, frixida, ou pon en dubida
o teu amor por el.
• Cando fai algo que a ti che doe, réstalle importancia, di que
es unha esaxerada, emprega o humor e transforma todo
nunha broma.
• Ás veces ten estalidos de violencia, enfadase moito. Pero
logo actúa como se non pasara nada, como eses
comportamentos fosen aceptables.
• A súa forma de expresarse é groseira, agresiva, vulgar. É
violento verbalmente.
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TABLA DE INDICADORES CONDUCTUAIS

INDICADORES
Condutual

BEBÉS
É PEQUEÑ@S
Irritabilidade

- Agresividade
- Problemas de
conduta
Medo, ansiedade,
tristeza,
preocupación por
la madre, rastorno
de estres
postraumático,
dificultades
afectivas

Emocional

Física

Problemas para
durmir e comer,
angustia

Cognitiva

Dificultades de
comprensión

Social

EDAD
PRE-ESCOLAR

Alto nivel de
actividade,
intentos de
chamar a
atención e de
aferrarse,
actos regresivos
Comprensión
limitada,
sentimentos de
culpabilidade.

Problemas a la
hora de
interactuar con los
iguales
o adultos, relación
ambivalente

EDAD
ESCOLAR

ADOLESCENTES

Agresividade,
problemas
de conduta,
desobediencia.
Medo,
ansiedade,
depresión,
baixa
autoestima,
culpabilidade,
vergoña,
trastorno
de estres
postraumático

Condutas violentas,
fugas, delincuencia.

Depresión, ideas
suicidas, trastorno
de estres
postraumático

Abuso de
sustancias.

Culpa,
problemas de
rendemento
escolar,
actitudes a
favor da
violencia
Menos y peor
calidade
nas relacións
cos
seus iguais.

Actitudes a favor
da violencia.

Relaciones (de
parella) con
condutas
violentas.
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con a nai ou o/a
coidador/a
principal

1-REDE

DE

AXUDA

EN

CASO

RUPTURA

CO

MALTRATADOR

A rede de axuda y apoio, teñen que comprender que NON se está
fronte a ruptura dunha “parella corrente”.
Ese vínculo se racha ou suspende nun primeiro momento porque,
entre outras características, a párella non estaba baseada no
ríspeto mutuo e a igualdade.
Este exercicio da violencia contra a moza xustifica que a rede de
apoio a axude e, a través da súa intervención, favoreza o
aloxamento do agresor:
• Non comunicar noticias ni mensaxes acerca do
agresor.
• Tratar de cambiar os números de teléfono que el
coñece e a través dos cales pode tomar contacto ca
vítima
• Que sexa outra persoa a que responda ó telefono
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• Non iniciar ningún diálogo co agresor, el
tratará de
coñecer detalles e movementos da vida da vítima.

• Si debe concertar algo con el, comuníquelle o que se
necesita. NON dialogue. Evitar os encontros a soas
con el.
• Realizar sempre os encontros en presenza de persoas
cércanas e en lugares públicos.
• NON lle conte a menor ningún tipo de mensaxes que
agresor intente facerlle chegar, el tratará con calquera
escusa, aínda invocando motivos económicos ou de
saúde, seguir controlando e influenciándoa.
• Se o agresor se persoa no domicilio, NON o deixar
que entre na vivenda. Baixo ningunha circunstancia.
• Si sospeitara que el merodea o domicilio, comuníquese
con alguén da rede de amizades para que vaian ao
encontro da menor si esta aínda non houbese regresado
a casa.
• Tratar de comunicarse con ela para que modifique
seus itinerarios de rutina.
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• Saber ónde localizala e estableza un modo
de comunicación rápido e permanente (que
pode incluír algunha clave) que le permita coñecer si
está en risco.

Con a rede de apoio que han integrado, realicen as accións
necesarias para:
• Retirar os efectos persoais da muller, si os houbese
deixado no espazo que compartía co agresor.
• Recuperar documentos e poñer fin a tarxetas de
crédito ou bens que tiveran xuntos.
• facer una consulta xurídica especializada. En xeneral,
se ofrecen de modo gratuíto en tódolos servizos de
Asistencia á Violencia de Xénero.
• Solicitar un poder a favor dunha persoa de confianza,
para solventar os trámites que ela debera realizar para
vender propiedades, saldar dubidas, cancelar créditos,
transferir coches, etc. Este pódese realizar en calquera
notaria.
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• Evitar realizar ningunha negociación o
mediación con su ex parella. Recorde que el
sabe cómo lograr de ela o que desexa. O resultado non
será equitativo nin as decisións serán igualitarias posto
que a relación non e simétrica, non e en igualdade de
condicións.

• Si o agresor non cumpre con unha orden de
aloxamento, debe avisar de elo á xustiza. Si a xustiza
ha emitido unha orden de aloxamento, e necesario dar
a coñecer de esta instancia a:
- Os porteiros do edificio onde vive súa filla.
- O persoal de seguridade do traballo (ou as
persoas de recepción).
- O persoal de admisión do lugar onde estuda a
muller si acude a algún Colexio ou Instituto de
ensinanza.
E necesario que a muller leve consigo unha copia desta orden
para exhibir a policía por si debese chamala nunha emerxencia.
Isto vai a permitir que a policía actúe de modo diferente o coñecer
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que hai una resolución xudicial previa que lle impide o
agresor contacto en calquera das súas formas.
Esta situación de protección e coidado, non pode perpetuarse
nin prolongarse máis alá do período de risco e hasta a
recuperación da muller. E preciso recordar que estas acciones se
están realizando solo transitoriamente e polas características das
circunstancias de este momento.
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2-REDE DE AXUDA EN CASO DA QUE A VÍCTIMA
AINDA RESIDA NO ÁMBITO FAMILIAR.
Se a muller reside no mesmo domicilio que o agresor e ten
decidido romper a convivencia, pódese axudar coas seguintes
recomendacións:
• Axudaráselle a planificar a saída do fogar no momento
idóneo, indicándolle a documentación que lle será
necesaria neste momento:
♦ D.N.I., pasaporte.
♦ Libro de familia
♦ Partidas de nacemento
♦ Documento sanitario
♦ Contrato de traballo, nóminas.
♦ Permiso de traballo ( en caso de ser inmigrante).
♦ Expedientes académicos.
♦ Cartilla de aforro / tarxetas.
♦ Copia da escritura ou contrato de arrendamento do
domicilio conxugal.
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• Axudaráselle a atopar un espazo provisional
de residencia:
♦ Casa de acollida, vivendas tuteladas.
♦ Casa de un familiar ou dun amig@ que o agresor
descoñeza o enderezo e dar parte a policía do lugar
de residencia.
• Poñer a muller en contacto con on avogado, a poder
ser especializad0 en casos de violencia de Xénero.
• Axudaráselle a expoñer as situacións ós filll@s como
dándolle información precisa sobre persoas de
contacto en caso de emerxencia, para que sexa a
menor quen busque axuda en caso de necesidade.
• Derivación os recursos existentes no ámbito de
asesoramento terapéutico, xurídico, e programas de
familia ou calquera outro recurso.
• Poñer en contacto coas forzas de seguridade.
• Asegurarse do cumprimento dos trámites xudiciais,
sanitarios,etc... por parte da muller.
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• Cubrir

as

necesidades

económicas

e

aloxamento inmediato tanto da muller como
de tod@s os compoñentes de unidade familiar.
• Adoptar as medidas de protección e seguridade
necesarias
• Informar dos comportamentos básicos que se deben
realizar no primeiro período de separación
• Derivala a un servizo de atención psicolóxica onde se
poida orientar e asesorar

CÍRCULO DAS RELACIÓN BASEADAS NA IGUALDADE

Aprender a resolver os conflitos coa parella, coidando a armonía e
o ríspeto mutuo, require unha personalidade máis segura, unha
actitude aberta e acceso a unha información útil para afrontar as
situacións cotiás.
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• Conduta non ameazante
Actúa e fala de forma que ela se sinte segura e cómoda para facer
ás súas cousas persoais. Ela pode expresarse libremente sen temor
á represalia.
• respecto
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Escóitaa sen xulgala. Apóiaa e compréndea. Recoñece e
valora as súas opinións, as súas decisión, o seu espazo,
o seu tempo, as súas habilidades, os seus esforzos e o seu traballo.
• confianza e apoio
El apóiaa nos seus proxectos. Ríspeta os sentimentos, as
actividades, as amizades, as crenzas de ela. Nunca a desautoriza
fronte aos fill@s.
• honestidade e responsabilidade
El acepta a responsabilidade polas consecuencias das súas
accións. Recoñece os seus erros. Acepta unha comunicación
aberta e verdadeira.
• Asume a responsabilidade
El comparte as responsabilidades cara @s fill@s con agrado e
cariño. É un modelo de conduta para @s fill@s, actuando de
forma positiva e sen violencia.
• Responsabilidade compartida
Chega a un acordo para unha xusta distribución das tarefas
domésticas. Toman xuntos as decisións familiares e están
orientados á equidade.
• Economía compartida
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Toman xuntos as decisións sobre o diñeiro que teñen.
Asegúranse de que os acordos económicos beneficien
aos dous. El fala e actúa con claridade e con honestidade.
• Negociación xusta
Teñen en conta o punto de vista da muller e ante un problema
busca solucións convenientes para ambas partes. Estase disposto a
facer cambios e chegar a un acordo.

CIRCULO RELACIÓN BASEADA NO DOMINIO E O
CONTROL

O maltrato físico e emocional, o abuso sexual, os insultos, o
abandono, o descoido, a infidelidade ou as ameazas de facer dano,
son as formas máis evidentes da Violencia Conxugal. É común
que as condutas destrutivas se alternen con momentos de
arrepentimento, paz e amor, o cal dificulta tomar conciencia de
que o problema existe.
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• Ameazas
Asústaa con facerlle dano ou con quitarlle os fill@s. Ameaza con
deixala, con suicidarse ou con denunciala falsamente. Obrígaa a
retira as denuncias efectuadas. Obrígaa a obedecer ata o
sometemento total.
• Intimidación
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Cáusalle medo con miradas, accións ou xestos.
Destroza obxectos. Intimídaa rompendo as súas cousas
persoais, maltratando aos animais da casa, chantaxea, utiliza
armas.
• Abuso emocional
Faina sentir inferior, mala ou culpable. Burlase. Insúltaa e
oféndea. Chámaa con chistidos ou palabrotas. Confúndea.
Humíllaa. Grítalle. Vixíaa. Faille crer que está louca. Ignóraa.
Non lle contesta.
• Illamento
Controla o que fai, a quen ve, con quen fala, o que lee e adonde
vai. Coa escusa de ser celoso impídelle saír. Vai logrando que
ninguén os visite e déixaa sen contactos sociais e familiares.
• Desvalorizar, negar, culpar
Non toma en serio os reclamos dela sobre o maltrato. Nega que os
abusos existiran. A culpa por “provocar” a conduta violenta.
Trátaa como ignorante. Úsaa como obxecto sexual.
• Manipulación dos fillos
Faina sentir culpable pola conduta d@s fill@s, úsaos como recens
para manter o control. Maltrata ou abusa d@s fill@s. usa o
réxime de visitas para acosala.
• Abuso económico
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Non a deixa traballar ou lle fai perder o emprego.
Obrígaa a pedir diñeiro como unha limosna. Non lle da
o necesario para @s fill@s. Quítalle o diñeiro que ela gaña. Non a
informa dos ingresos familiares ou impídelle que acceda a eles.
• Privilexio masculino
Trátaa como unha serventa. Non a deixa tomar decisións
importantes. Actúa como o dono da casa. Indica o que pode facer
o home e a muller. Non participa nas tarefas da casa ou da
crianza.
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DIFERENCIANDO RELACIONES

NEGATIVAS

POSITIVAS

Alertase con facilidade, insulta grita Dialoga e escoita ante os conflitos e se
cando discute por algo

buscan

solucións

que

non

sexan

abusivas para ningunha das dúas partes
Sempre quere ter a ultima palabra nas Ríspeta

as

diferenzas,

toma

en

discusións,non ten en conta as túas consideración as túas ideas.Se expresa
opinións

sen violencia e sen intimidar

Trata de manipularte

Ríspeta as túas decisións e busca un
equilibrio entre seus desexos e os teus

Contrólate e busca a túa obediencia

Valora a túa liberdade e a túa
capacidade para decidir,cóidate por ti
mesma aínda que se preocupe por ti

Fai comentarios que te infravaloran

Respecta e apoia,valorando os teus
proxectos e as túas decisións

Ameázate, golpéache ou golpea

Ríspeta a túa integridade física e moral

obxectos comúns, túas pertenzas ou

e as túas pertenzas e os obxectos

algún animal domestico cando se

comúns

altera
Inspírache medo

Inspírate confianza

Prohíbeche saír con

Respecta as túas relacións con outras

amizades,familiares,ou te esixe que

persoas e se alegra do apoio que che

lle pidas permiso para facelo.

proporcionan

Prohíbeche usar certo tipo de roupa

Ríspeta e acepta a túa forma de

ou se molesta se o fas

vestir,aínda que non sempre lle guste e
o exprese
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Ten celos de todas as persoas que se

Confía en ti e no valor da relación que

che acercan

compartides

Presiónate o obrigate a ter relaciones

Aínda que exprese os seus

sexuais aínda que xa dixeras que non

desexos,respecta os teus e cando non
queres ter relacións sexuais o respecta

Se tes relaciones sexuais a outra

Solo e teñen relacións sexuais se e de

persoa decide como e cando telas

mutuo acordo e desexo

On se responsabiliza de usar métodos

Comparte a responsabilidade de

anticonceptivos o de prevención de

controlar os embarazos e evitar as

infeccións de transmisión sexual

enfermidades de transmisión

cando tedes relaciones sexuais

sexual.respecta o teu dereito sobre o teu
corpo.

Teñen ideas machistas

Recoñece o teu valor como ser humano,
respecta o teu corpo e os teus
sentimento,valora a equidade

Decide como usar o diñeiro de ambos Comparte as decisións económicas e os
controla o diñeiro

sobregastos

Actúa sen ter en conta os teus

Aínda que persiga os seus intereses e

sentimentos nin o teu benestar

desexos, respecta os teus

A relaxación ten moito de control e

A relación básase no amor, a

dependencia e cústache pensar claro

amistade,o respecto e o coidado mutuo,

porque sentes como se fose unha

aínda que surxan conflitos.

adición
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e casos
RECOMENDACIÓNS A UNHA MULLER E OS SEUS
FILLOS ANTE UNHA SITUACIÓN DE MALTRATO
Plan de seguridade
Se non tomou a decisión de saír da situación de violencia ou se
xa o decidiu pero se continúa convivindo co agresor, é
conveniente que sigan algunhas recomendacións para reducir o
perigo de posibles agresións e para actuar no caso de que se
produza un novo episodio violento, é un PLAN DE
SEGURIDADE:

1. Cando se produza ou se crea que se pode producir unha
nova agresión:
- Evita estar en lugares nos que o agresor poida acceder a
obxectos perigosos, como a cociña,
- Permanece nunha habitación fóra do alcance do agresor e
próxima á porta da rúa co fin de facilitar a saída do
domicilio.
- Refuxiase coas fill@s na casa dun veciñ@.
- Pechar todas as entradas se o agresor saíu do lugar.
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2. Inventa unha linguaxe de signos ou de sinais que
permita comunicar ós teus fill@s o momento no que deben
saír do domicilio familiar e acudir á casa dun veciño onde
poidan refuxiarse e pedir axuda.

3. Por en coñecemento dalgún veciño de confianza a situación
que se está a producir, e pedirlle que chame á policía no
momento en que se decate de calquera suceso violento no
domicilio familiar.

4. Pensar o domicilio dalgunha persoa amiga ou familiar onde
refuxiarse ata que non exista risco e se poida regresar ó
domicilio. Se non se conta con ningunha persoa que poida
axudar, localiza con anterioridade o enderezo e o teléfono
dos servizos de atención a mulleres vítimas de violencia de
xénero onde se poderás pedir axuda e un aloxamento de
urxencia ( 900 400 273)

5. Ensinar ós fill@s a marcar o teléfono de urxencias (112)
onde poder solicitar o auxilio da policía, garda civil,
servizos médicos de urxencias...
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6. Ten sempre á man:
• Documento Nacional de Identidade (tarxeta
de residencia ou pasaporte, se é estranxeira).
• Un xogo de chaves de reserva do domicilio e do
coche.
• Un xogo de roupa e para os teus fill@s.
• Carta ou tarxetas sanitarias.
• Axenda de teléfonos na que se debe incluír todos os
teléfonos de amigos ou familiares que poidan apoiar
así como os números de teléfonos de Centros de
Información ás mulleres ou asociacións ás que

se

pode chamar solicitando axuda.
• Contrato de compra-venda ou arrendamento da
vivenda.
• Libro de familia.
• Denuncias e informes médicos de agresións anteriores.
• Caderno, talonario e/ou tarxetas bancarias.
• Documentos que acrediten os ingresos e os gastos
familiares.

Páxina 53 de 65

Abre os ollos
7. Ter en conta que é conveniente que se conte
cunha cantidade de diñeiro que

permita facer

fronte ós gastos teus e dos teus fillos/as ata que haxa unha
resolución xudicial que fixe unha axuda económica por
parte da parella ou cónxuxe. Se é posible, ter unha pequena
cantidade de diñeiro aforrada.

8. Se o teléfono grava os últimos números marcados, cando se
faga algunha chamada pedindo información ou axuda en
relación coa situación de maltrato ter a precaución de
marcar posteriormente un número de teléfono que non
infunda sospeitas ó agresor, o duns amigos ou familiares,
para evitar que descubra o número ó que realmente se
chama.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
EN CASO DE VIOLENCIA DE XENERO
INTERVENCIÓN DOS SERVICIOS SANITARIOS
CENTRO
DE SAUDE
VISITA DE
POSIBLE
VICTIMA

BUSQUEDA ACTIVA
ATENDANDO INDICADORES DE
SOSPEITA

INDICADOR
ES DE
SOSPEITA
NEGATIVO

SEGUIMENTO NA
CONSULTA

INDICADO
RES DE
SOSPEITA
POSITIVOS

REXISTRAR NA
HISTORIA CLÍNICA

INVESTIGAR
SE SOFRE
VIOLENCIA
SEN RISCO
ACTUAL

MULLER NON RECOÑECE
SUFRIR MALOS TRATOS

MULLER QUE
RECOÑECE
SUFRIR MALOS
TRATOS

PERIGO
NON
EXTREMO

PERIGO
EXTREMO

PLAN DE
INTERVENCIÓN SEGÚN
CADA CASO
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INTERVENCIÓN DOS CORPOS DE SEGURIDADE
ACTUACIÓN
POLICIAL
DENUNCIA

ORDEN
XUDICIAL

SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

CUARTEL DA
GARDA CIVIL

DERIVAR CENTRO
DE INFORMACIÓN Á
MULLER ( CIM )

RECOLLIDA DE DENUNCIA
ACTUACIÓN DE OFICIO

SEGUIMENTO DO
CASO
CENTRO DE
INFORMACIÓN Á
MULLER ( CIM )

INFORMACIÓN DEREITOS
ORDEN DE PROTECCIÓN
AVOGAD@ DE GARDA
RECOLLIDA DENUNCIA

SERVIZOS
SOCIAIS
XUZGADO
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-

INTERVENCIÓN PSICÓLOGO
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INTERVENCIÓN DO CIM / SERVICIOS SOCIAIS

DERIVACIÓN
DE OUTROS
SERVIZOS

TRABALLAD@R
SOCIAL

INICIATIVA
DA
VICTIMA

CENTRO DE
INFORMACION Á
MULLER

EVIDENCIA DE
MALOS TRATROS
CON RISCO
INMEDIATO
- CENTRO DE
SAUDE
- HOSPITAL

MALOS TRATOS E/OU
SOSPEITA DELES SEN
RISCO INMEDIATO

VALORACIÓN
DE MALOS
TRATOS
RECUPARACIÓ

XUZGADO

NON VÍCTIMA DE
MALOS TRATOS

BAIXA
CORPOS

INTERVENCIÓN

DE SEGURIDAD

ESPECIALIZADA
PRESTACIONS

INFORME
FISCALÍA

SERVICIOS

ALOXAMENTO ALTERNATIVO
RECURSOS
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INTERVENCIÓN CENTROS EDUCATIVOS
TITORIA
ORIENTACIÓN
DIRECCIÓN

ALUMNADO

MULLER

EVIDENCIA DE
MALOS TRAROS

INFORME DE
DIRECCIÓN

SOSPEITA DE
MALOS TRATOS

INFORME
DEPARTAMENTOO
RIENTACIÓN

ACTUACIÓNS
OBSERVACIÓN
CONVIVENCIA

INFORME DE
DIRECCIÓN

CENTROS
SANITARIOS

CUERPOS DE
SEGURIDAD

SERVICIOS
SOCIALES
MENORES

SERVICIOS
SOCIAIS
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INTERNENCIÓN D@ ASESOR/A XURIDIC@
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DERIVACIÓN
DE OUTROS
SERVIZOS

INICIATIVA
VICTIMA

ASESOR/A XURIDIC@
DA MANCOMUNIDADE

NON
DENUNCIA

PROPIA

ASESOR/A
XURÍDIC@ DO CIM

DENUNCIA

- CORPOS DE

NON RISCO

INFORMACIÓN
PREVENCIÓN

ASESORAMENTO
DERIVACIÓN

AVALIAR

SEGURIDAD

RISCO

- XULGADO

SI RISCO

SERVICIOS
SOCIAIS

Informarlle si ten á
cargo menores e/ou
persoas
dependentes

- Información sobre o
proceso e as medidas
civil e penal
- Plan de seguridade
- Orde de protección

INFORME A
FISCALIA
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GUÍA DE RECURSOS:
• Teléfonos de información 24 horas do Instituto da
Muller:
Telf. 900 400 273 y 016

• Servizo de atención a urxencias e emerxencias: 112
• Garda Civil: 062

• Garda Civil de Sigüeiro:
Vintecatro, 20. Barciela. 16888. Oroso.
Telf. 981 691 381

• Policía Local de Oroso
Praza Isaac Díaz Pardo, 1. 15688. Oroso
Telf. 981 691 478
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• Servizos Sociais de Oroso:
Rúa do Deporte, nº9 15888 Sigüeiro – Oroso.
Telf. 981 688 950 FAX. 981 694 677
• Centro de saúde de Oroso.
Praza Isaac Díaz Pardo,2. 15888. Oroso
Telf. 981 691 259
• Hospital Clínico Universitario:
Choupana s/n. Santiago de Compostela
Telf. Urxencias. 981 950 010
• Centro de información á Muller de Ordes:
R/ Alfonso Senra, 108, 15680, Ordes (A Coruña)
Telfs. 981 680 002 e 981 680 157. Fax. 981 682 108
• Xulgado de 1ª Instancia e Instrucións de Ordes:
Muíño, s/n. 15680 Ordes
Tel. 881 881 282.

Páxina 64 de 65

Abre os ollos

Páxina 65 de 65

