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PROXECTO X(E)ÉNERO VERSOS

O proxecto XÉNERO VERSOS baséase no convencemento de que a música, e neste caso concreto o

RAP é unha canle de comunicación moi adecuado. O obxectivo e impulso que moveu este proxecto foi o de poñer

os coñecementos pedagóxicos e musicais en mans do alumnado do 2º curso do Ciclo de Animación

Sociocultural e Turística do CIFP PORTOVELLO para que eles mesmos compuxesen a letra, a música e finalmente

gravar unha canción de rap na que poidesen expresar as súas opinións acerca dun tema tan importante como de

actualidade, o inquietante aumento da violencia de xénero.

Baixo o noso punto de vista é un programa que funcionou por varios motivos, por unha banda

provocou a súa reflexión como grupo.

Por que utilizar a música na educación pola Igualdade e contra a violencia de xénero? Porque

en xeral unha porcentaxe moi alta do alumnado recoñece escoitar música todos ou case todos os días. De tal

maneira, que traballar na aula con música é a mellor forma de motivar e estimular ao alumnado, xa que unha

canción implica sempre:

1. Traballar a letra educando a intelixencia verbal

2. Traballar a música educando a intelixencia musical

3. Potenciar a creatividade, o intercambio de opinións, o respecto ás ideas alleas, a tolerancia, o diálogo con

compañeiras e compañeiros, a reflexión, a introspección...educando así tamén a intelixencia emocional.

O proxecto constou de 7 fases e dentro desas fases en cada unha dos mesmas se levaron a cabo 10

sesións presenciais durante o horario escolar.



A cultura Hip - Hop, propón valores positivos como son

A colaboración, a creatividade, 

a comprensión, o valor da 

expresividade e a comunicación.

Ademais, o Hip - Hop pode abrir unha vía de comunicación bidireccional, tal e como establecen Rodríguez Álvarez e Igrexas, proporcionando á persoa a posibilidade de expresar aquilo que non

pode transmitir doutra maneira e á súa vez, proporciona unha canle comunicativa ao educador e á sociedade para transmitirlle información á persoa. ( Griera e Martinez, 2007)

Trátase dunha potente ferramenta educativa, con moita versatilidade e con grandes posibilidades para abarcar moi

diversas temáticas a tratar cos/as adolescentes e de ser transversal a varias materias do currículo educativo:

lingua castelá, lingua galega, tecnoloxía, educación plástica, 

música, investigación e tratamento da Información, valores éticos.

É necesario traballar a educación non formal a través deste tipo de actividades de lecer saudable, xa que fomentan o

aumento de autoestima e a promoción social do alumnado.
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Durante a primeira sesión con cada aula, pedíuselle aos alumnos e alumnas que escribisen

nun papel unha relación dos seus grupos ou artistas favoritos, tanto de música en xeral como de rap en

particular, agrupados en dúas columnas distintas.

As instrucións para realizar a lista especificaban que podían escribir entre 0 e 5 nomes de artistas ou

grupos para cada caso (calquera estilo musical / tan só rap e trap).

Foron 24 os/as estudantes que cubriron a enquisa, 18 rapazas e 6 rapaces, dando un total

de 199 respostas, isto é, cada alumno/a escribiu unha media de 8 artistas favoritos.

- Respostas a “artistas ou grupos favoritos dentro de calquera estilo musical”:

120 respostas totais (as rapazas puxeron de media 5,2 grupos, e os rapaces 4,5). Nomeáronse 90

artistas diferentes.

- Respostas a “artistas ou grupos favoritos só dentro de estilo rap, hip-hop e trap”:

79 respostas totais (as rapazas puxeron de media 3 grupos, e os rapaces 4,1). Nomeáronse 49 artistas

diferentes.

75%

25%

PARTIPANTES POR SEXO

RAPAZAS RAPACES

6
18 rapazas e 6 rapaces



A seguinte estadística reflexa os 10 artistas favoritos da aula, así como o número de veces que foi votado

dito artista. A columna da esquerda refírese a artistas de calquera estilo musical, mentres que a da dereita

refírese tan só a artistas de rap, hip-hop ou trap, tal e como se lles preguntou na enquisa.

Portovello, Ciclo Animación Sociocultural e Turística: 24 alumnos (18 alumnas, 6 alumnos)

C.I.F.P. PORTOVELLO

CIFP PORTOVELLO
CALQUERA ESTILO MUSICAL TAN SÓ RAP OU TRAP

Extremoduro 4 Tremenda Jauría 6

La Pegatina 4 Violadores del Verso 6

Morat 4 Ayax y Prok 4

Ses 4 Hard GZ 3

Guns n' Roses 3 Rosalia 3

Melendi 3 Anier 2

Queen 3 Bejo 2

Violadores del Verso 3 Beret 2

Zoo 3 C. Tangana 2

Rosalia 2 Eminem 2

CONCLUSIÓNS

O perfil do alumnado, sen ter profundado máis alá do visto durante as 10 sesións, é o de persoas

concienciadas ao respecto da violencia de xénero. Entre os artistas que máis escoitan non se atopa un

número significativo de grupos que fan das letras e videos sexistas o seu principal reclamo, como

si se ten observado noutras experiencias similares con rapazas e rapazas de menor idade (estudantes da

ESO). As letras escritas reflexan esa madurez, centrando principalmente o seu discurso en relatar

historias como xeito de denuncia.



 Coordinador/a de empresa que foi el responsable de todas as cuestións administrativas, enlace entre o

Concello e os centros educativos.

 Pedagogo especialista no tema que a su vez exerceu de coordinador da empresa.

 Direccións dos centros educativos e profesores/as involucrados no proxecto que fixeron de ponte entre

o coordinador do proxecto e os/as alumnos/as.

ALUMNADO CICLO 

ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL E 

TURÍSTICA DO CIFP

PORTOVELLO

DIRECCIÓN CENTRO 

EDUCATIVO / PROFESOR/A / 

TITORES/AS

COORDINACIÓN PROYECTO

EQUIPO:

• PEDAGOGO

• CAMILO

• AID

PERSONAL DO PROXECTO

CONCELLO. CONCELLALÍA DE IGUALDADE
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FASE 0

Fase 0: Explicación do proxecto ao alumnado,

toma de contacto, organización, debate sobre

letra musical.

Sesión 1: Pedagogo

FASE 1 e 2

-Tutoriais.

-Explicación de como estruturar as letras das

cancións.

-Dinámica para comezar a escribir por grupos.

-Comezamos as nosas letras. Temáticas

posibles das cancións.

Sesión 2 e 3: Pedagogo e técnico

FASE 3, 4 e 5

-Explicación de rimas, ritmos, recursos

literarios para as rimas.

-Análisis de letras escritas polo alumnado .

-Comezamos coas probas de gravación.

Sesións 3, 4, 5 e 6: Pedagogo e técnico

FASE 6

-Comezamos coas probas de gravación.

-Gravación das creacións por parte do

alumnado

Sesións 7, 8, 9 e 10: Pedagogo e técnico

Organizado por sesións

TOTAL DE ACTUACIÓNS:

• 1 AULA

• 10 sesións presenciais por aula

• Total: 10 sesións presenciais.

• Traballo por parte do equipo fora das aulas facendo

os axustes técnicos nas gravacións do alumnado

(15 horas)

Total de horas do proxecto: 25 horas

FASE 7 (traballo fora de aula por 

parte do equipo técnico)

Maquetación e axustes técnicos das gravación

do alumnado.

Pedagogo e técnicos



O proxecto deu comezo o 20 de Novembro de 2018 e extendeuse ata o 20 de Febreiro de 2019 cunha

presentación final do mesmo o 13 de Marzo.

TEMPORALIZACIÓN

En total leváronse a cabo 10 sesións presenciais.
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NOVEMBRO 2018
Luns Martes Mércores Xoves Venres

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

C.I.F.P. PORTOBELLO

1ª Sesión: Responsable Rubén

9.30 a 10.30 h. 

Presentación, toma de contacto, dinámica

sobre violencia de xénero para recabar

información

26 27 28 29 30

DECEMBRO
Luns Martes Mércores Xoves Venres

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

C.I.F.P. PORTOBELLO

2ª e 3ª SESIÓN (Camilo / Rubén)

2ª sesión (8.30 a 9.30 h.)

Fase 2: - Presentación e historia do hip-

hop

-Interactuar

3ª sesión (09.30 a 10.30 h.)

Fase 2 (Continuación):

-Interactuar

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31



13 de marzo: Presentación final

XANEIRO
Luns Martes Mércores Xoves Venres

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30 31

C.I.F.P. PORTOBELLO

4ª e 5ª SESIÓN (Camilo / Rubén)

4ª Sesión (09.30 a 10.30 h.)

Fase 3: Introdución a facer unha

canción (letra e base).

5ª sesión (10.30 a 11.30 horas)

Fase 3: Continuamos coa canción

(letra e base).

FEBREIRO
Luns Martes Mércores Xoves Venres

1

4 5 6 7 8

C.I.F.P. PORTOBELLO

6ª e 7ª SESIÓN (Camilo / 

Rubén)

6ª Sesión (08.30 a 09.30 h.)

Fase 4: Dar estrutura á 

canción. Posibilidade de 

gravar canción por parte 

deles/as, aceso a tutorial de 

software de uso libre, 

Estruturar estribillos.

7ª Sesión (09.30 a 10.30 h.)

Fase 4: Ver estado grupos. 

Escoitar avances. Ensaios. 

Selección de canción.

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

C.I.F.P. PORTOBELLO

8ª SESIÓN (Rubén/ 

Camilo)

C.I.F.P. PORTOBELLO

9ª y 10ª SESIÓN (Rubén)

8ª Sesión (09.30 a 10.30 

h.)

Fase 5: Nocións de posta

en escea. Revisión de 

contidos e cancións. 

Gravacións.

9ª Sesión (08.30 a 09.30 h.)

Fase 6: Continuamos con 

gravacións.

10ª Sesión (09.30 a 10.30 h.)

Fase 6: Continuamos con 

gravacións.

25 26 27 28



Empregamos unha metodoloxía participativa, creando grupos de discusión e traballo, tomando como punto de

partida as percepcións do propio alumnado que foi como comezou o proxecto, facilitando o achegamento a

outras percepcións e respectando o proceso de construción das mesmas, a través do seguinte esquema que

levou a cabo en todas as sesións:

1. Percepcións previas do alumnado

2. Contrastar con outras percepcións

3. Conclusións do propio alumnado

Proporcionar unha visión xeral sobre os inicios do Hip- Hop, a súa historia, o seu porqué e a súa autenticidade.

O traslado do RAP como ferramenta de crítica social contra as inxustizas e discriminación. Expondo aos mozos e

mozas a posibilidade de converterse axentes activos de cambio na sociedade na que viven.

Temas tratados nas súas cancións. 





Proceso de creación

GRUPO 1



97 mulleres, nenas, rapazas,

2018 esa foi a túa cifra.

Menuda sociedade

quítanlle a pena 

aínda que sexa verdade,

por ser actriz experta, maestra.

Maltrato esporádico

dixeron que foi,

según o xuíz a pena rebaixou

a ela “pobriña” so lle quedou.

Durmida quedou

mais non perdeu a razón,

mentres ela descansaba

él a violaba.

As vosas historias 

non serán esquecidas

loitaremos con mais forza inrmás

Ningunha mais!!

Dende a súa inocencia hospitalizada

nun coma do que non espertaba

mentres un enfermeiro

a deixaba embarazada.

Tranquila ela estaba

os tenis non colgaba

un violador a “guichaba”

pensando en como matala

Taxista lévame a casa

a salvo pensaba que quedaba

esta non era a miña morada

ela contestaba mestras él a violaba.

Sí, señor, ó xefe militar

así ela debía contestar

mais a súa autoridade

él non soubo controlar.

As vosas historias 

non serán esquecidas

loitaremos con mais forza inrmás

Ningunha mais!!

En Xaneiro 7 van xa,

2019 que nos vas a dar!!

As vosas historias 

non serán esquecidas

loitaremos con mais forza inrmás

Ningunha mais!!

E

E

Autores/as: Paula P., Cristina, Samuel, Carola, Adri .

1ª VERSIÓN

E



Un año de suerte

dos de caída

yo flor tú espina

pensaba en verte

y nublabas mi vista.

Yo un juguete

te jodía si salía

no no me fuerces

no me meto

Esto métete 

por el recto.

No tu títere

es tu dedo.

El que hago desvanecer

imposible con tu ego

de tú error a merced

me lavé no quito el hedor

pero sé lo que me conviene

lo que es mejor.

No tenerte, perderte

olvidarte desastre

aparte te aparté

cual guisante.

Otro Martes

moratones más tres

más porqués que no decrecen

no me mereces

ni los te quiero de mis labios.

Odio irradio yo un warrior

tu tumor en los ovarios

la comidilla del barrio

gente love y chitón.

Salgo yo nadie va a hacerlo

pasándolo todo cambió

ahora suspiro

insisto seguiré al instinto

irme de lo que no es nítido

de tus actos sucios

de tus amigos necios

de mis ganas de suicidio

de asesino sin cuchillo

Ya me matas con tus gritos

No me hace falta chico

Autores/as: Paula P., Cristina, Samuel.

Título: No me mereces

2ª VERSIÓN (GRAVADA)



Proceso de creación

Grupo 3



Entre el ocaso y la aurora,

sirviendo copas se demora,

babosos en la barra

empieza la metralla.

Como salvador él se presenta

entre ruido y ajetreo

con los babosos se enfrenta,

ella lo agradece y aparece el deseo.

Entre alegría y tristeza

su casa es su fortaleza,

él la machaca con sutileza,

ahora su salida es su destreza.  

Rápido todo fluye

entre besos y te quieros,

ahora la destruye

con agresiones y lesiones.

Si insulta, si mata, no ama,

te quiero valiente y no encadenada,

quita la venda y coge tus riendas,

sal de la jaula, tú eres tu dueña.

Con flores lo soluciona

ella ingenua lo perdona,

la alegría retorna

la realidad se transforma.

Poco tarda en volver a ahogarla,

su mano oprime su garganta,

sin presente sin futuro,

ella quiere un lugar seguro.

Ya no pasan ese bache

ella quiere cambiar su vida

olvidar sus ojos azabache

y dejar de sentirse agredida.

Las moradas flores

se tornaron mustias

desaparecen los colores

bajo el eco de los perdones.

Si insulta, si mata, no ama,

te quiero valiente y no encadenada,

quita la venda y coge tus riendas,

sal de la jaula, tú eres tu dueña.

E E

Autoras: María, Lucía, Rita, Vicky, Nerea

Título: Te quiero valiente y no encadenada



Proceso de creación

Grupo 4



Sentada nunha cadeira,

escribindo esta canción,

pensando a miña historia,

coa sangue do meu corazón.

Coñecín ao meu amor,

él se chamaba Amador,

e no seu interior,

ocultaba algo peor.

Esta escuridade que dentro agochaba,

levou a que me convertira nunha muller

maltratada,

todo en base de non dar a talla

dunha modelo delgada.  

Eh tío dis que o tamaño non importa,

pero a min rexeitasme porque estou gorda,

nunha 32 síntome afogada

con estos pantalóns estou encarcerada.

Sempre ten que haber dor

nunha relación de amor?

mulleres do mais alá

representando nesta canción.

Todo comezou coa distorsión da miña realidade,

facéndome crer que eu era a culpable,

o maltrato psicolóxica deu paso a golpes,

con sentimentos no meu corpo de mil mortes.

E agora aquí estou a 5 m. baixo terra,

e as mulleres do ceo esperando a outra que xa

non berra.

Entre saloucos outra escribe esta historia,

na honra da miña memoria.

Sempre ten que haber dor

nunha relación de amor?

mulleres do mais alá

representando nesta canción.

E

E

Autores/as: Viviana, Javier, Sandra

Título: Mulleres do mais alá



Proceso de creación

Grupo 5



Día 28 de Enero

Ya son 7 las que murieron

La primera, en Cantabria, llamada Rebeca

Alexandra

Camarera apuñalada y la pobre eso no se lo

esperaba.

12 de Enero, Leonor, asesinada, apuñalada,

Delante de su hijo que se ha quedado sin 

infancia.

El culpable su padre, persona miserable

Que le ha quitado la vida a una madre.

Día 13, lo confesó, la encontró muerta y se 

asustó,

La tiró al mar, la despedazó,

No se encontró el cuerpo de Romina,

Sigue en investigación, sigue desaparecida.  

El cuarto caso también en investigación,

Se llama Stefani Petra, muerta apareció,

Y su marido por esto se ahorcó,

Fue el culpable de esta aberración.

Queremos denunciar, visibilizar, concienciar,

Para que este año no haya ni una más,

Fueron 7 muertes en 28 días,

Esto no nos parece una tontería.

En la habitación la golpeó,

en el hospital ingresó,

a causa de las “hostias” que le dio,

tres días la anciana sobrevivió.

José Javier reincidente, había asesinado 

anteriormente

y con su segunda mujer no cambió,

a ella también la mató,

Rebeca de Zaragoza, así se llamaba su 

esposa.

Rosa fue brutalmente maltratada,

en Dos Hermanas ella fue golpeada y 

asesinada,

su vida se acabó,

con el mango de una hacha la mató.

Queremos denunciar, visibilizar, concienciar,

Para que este año no haya ni una más,

Fueron 7 muertes en 28 días,

Esto no nos parece una tontería.

E

E

Autores/as: Eli, Andrea, Michael.

Título: Ni una más
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De cara á conclusión do proxecto, considerouse oportuno realizar a gravación das letras escritas por

cada un dos grupos, por varias razóns:

-Que as rapazas e rapaces coñezan e experimenten tódolos pasos na creación dunha canción.

-Reforzar a súa confianza ante un feito, o de gravar a voz, do que nun principio non se vían capaces.

-Que cada grupo conte coa súa propia canción como recordo da experiencia, e difundan a súa mensaxe a

través das gravacións.

O proceso de gravación foi recibido con boa predisposición por parte do alumnado, superando os

nervios iniciais. Dos 4 grupos que se fixeron para escribir as letras, os 4 gravaron a súa canción.

O equipo técnico empregado para gravar foi un ordenador portátil, un micrófono de condensador Behringer

B2PRO e unha tarxeta de son Audiobox USB. A aula de gravación foi un recinto anexo á aula principal, non sendo

un espazos especialmente acondicionado acusticamente mais cumprirou a súa función sen incidencias. O tempo

do que dispuxo cada un dos grupos para gravar foi de 50 minutos aproximadamente. As gravacións realizáronse

durante as sesións 7, 8, 9 e 10.

En total realizáronse unhas 5 horas de gravacións, nas que se recolleron 215 tomas de voz ou “takes”

que suman máis de 50 minutos de voces empregadas na edición final dos temas. As 4 cancións supoñen case 10

minutos de música orixinal creada polas alumnas e alumnos participantes.

Aínda que poucos alumnos/as tiñan experiencia previa escribindo ou interpretando cancións, os

resultados foron moi satisfactorios incluso a nivel técnico. En canto ás letras das cancións, o alumnado tivo total

liberdade para escribir sobre a violencia de xénero dende calquera punto de vista. Dende a organización

existiu un continuo labor de apoio, consulta de dúbidas e fomento do debate, mais nunca de impoñer temáticas ou

slogans preconcibidos.

Das 4 cancións gravadas, 1 está en galego e 3 en castelán.

As cancións quedaron a disposición dos centros, tanto os temas en si mesmos, como a versión

instrumental. As letras tamén foron dixitalizadas e acompañan a cada arquivo de audio para axudar á súa

comprensión.

A ligazón para a escoita dos temas está dispoñible no blog do proxecto https://xeneroversos.tumblr.com/portovello
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CENTRO CURSO / AULA CÓDIGO GRUPO ALUMNOS/AS DURACIÓN

PORTOVELLO

Ciclo Animación 

Sociocultural e 

Turística

PV_1 Vivi Javi Sandra 2:01

PV_2 Lucía Vicky María Rita Nerea 

Raquel 2:01

PV_3 Andrea Elisabet Michael 2:33

PV_4 Cris Paula Samuel 1:57

A lista completa de cancións e autoras/res é a seguinte:

As 4 letras escritas abordan o problema centrándose de catro xeitos diferentes:

A CANCIÓN de Viviana, Javier e Sandra conta a historia dunha rapaza que ve cómo a relación

aparentemente normal transfórmase en episodios de violencia que rematan de xeito tráxico. “¿Sempre ten

que haber dor nuha relación de amor? Mulleres do máis alá representadas nesta canción!”.

A CANCIÓN de Lucía, Vicky, María, Rita, Nerea e Raquel, tamén relata a evolución dunha relación ata o

seu fatal desenlace e tamén fala do empoderamento “Sal de la jaula, tú eres tu dueña!”.

A CANCIÓN de Eli, Andrea e Michael fai o exercicio de poñer nome e contar a historia das 7 víctimas

mortais de violencia de xénero dende que comezou o ano 2019, no momento en que escribiron a letra,

“Queremos denunciar, visibilizar, concienciar, para que este año no haya ni una más”.

A CANCIÓN de Cris, Paula e Samuel conta en primeira persoa, dun xeito máis lírico, a experiencia dunha

rapaza que se atopa nuha relación de maltratos, e como sae dela. “No me mereces, ni el te quiero de mis

labios”.
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