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Somos unha pequena represen-
tación da xeración Z de Ribadeo 
(das persoas que naceron entre 
o 1994 e o 2010) e caracterizámo-
nos por ser a xeración de In-
ternet e as redes sociais. Moitas 
veces tamén se refiren a nós 
como zoomers, nativas dixitais 
ou xeración do móbil.
Hai un libro moi guai que fala 
moito sobre nós Acercarse a la 
Generación Z, una guía para 
entender a la juventud actual 
sin prejuicios de Isa Duque e 
nel atopamos que:

“a esta xeración a define a 
irreverencia …. a irreverencia 
de loitar por un mundo máis 
xusto, equitativo e saudable. Esa 
irreverencia que hai 15 anos nos 
leva a iniciar un movemento 
mundial en contra do cambio 
climático, a denunciar o sexis-
mo e os estereotipos machistas 
nos centros eductaivos, a visi-
bilizar a importancia da saúde 
mental e esixir unha atención 
psicolóxica de calidade  ou a 
denunciar a gordofobia, o racis-
mo, as LGTBQIA+fobias (entre 
outras) organizándose e empre-
gando as súas mellores aliadas: 
as redes sociais” (p.43)

Queres saber máis sobre nós? 
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Olla como nos 
ilustramos



conectivi
-dade



co
ne

ct
iv
i

-d
ad

e



co
ne

ct
iv
i

-d
ad

e



conectivi
-dade



conectivi
-dade





Sabemos 
que a xente ten unha 
idea 
moi sesgada 
da nosa realidade, 
algo que escoitamos 
con moita frecuencia 
son cousas como:

Tendes moita rebeldía

Estades máis liberadas e sexualizadas

Non facedes caso ás vosas familias

Tedes moito vicio

Estades nun período de gran emotividade e descontrol

Sodes inmaduras/os

É dicifil falar con vos, sempre estades no voso mundo

As rapazas son moito máis complicadas que os rapaces

Só vos interesa internet

Enfadádesvos con moita facilidade

O certo é que xa Sócrates (470 a.C.)  afirmou:

Os xóvenes de hoxe en día son uns tiranos. Contradín a seus pais, devoran a súa comida e faltanlle 
o respecto aos seus mestres.

A que che soa? parece que a cousa non mudou tanto. A xente ten unha idea sobre nós que volve a 
ser estereotipada é dicir, non todo a xeración somos así, nin moito menos!



Un lugar para comer: Galipiz-za, El BuzoUn momento do ano para vir visitarnos: en calquera das nosas festas ou festivos: Ri-badeo India-no, 8 e 9  de setembro nas Festas Patro-naisLugares onde podes atopar-

Traballade a capacidade 
de controlar o estado de 
ánimo
Coñecédevos ben a vos 
mesmas/os
Cuidado coas drogas, 
pedide información.
Aproveitade que tendes 
toda a vida por diante
Tendes a sorte de nacer 
coas tecnoloxías, apro-
veitadeas
Valorades moito máis 
a diversidade e tendes 
moita 
espontaniedade, con 
esa riqueza disfrutade 

Traballade a capacidade de controlar o estado de ánimo

Coñecédevos ben a vos mesmas/os

Coidado coas drogas, pedide información.

Aproveitade que tendes toda a vida por diante

Tedes a sorte de nacer coas tecnoloxías, aproveitadeas

Valorades moito máis a diversidade e tedes moita 

espontaneidade, con esa riqueza disfrutade da vida 

segundo a segundo

Na nosa realidade atopámonos con que á meirande maioría lle gustaría volver a esta 
idade e por iso, xa con perspectiva, nos din cousas como:

Un lugar para comer: Galipizza, El Buzo

Un momento do ano para vir visitarnos: en calquera das 

nosas festas ou festivos: Ribadeo Indiano, 8 e 9  de se-

tembro nas Festas Patronais

Lugares onde podes atoparnos: Rasca y Pica,

Lugar onde non acostumamos ir: Teatro ou Mercado 

central

Outros lugar de Ribadeo que che recomendamos non 

Contámosche por onde nos movemos 
e o que nos gusta facer en Ribadeo!

Pero non todo é aconsellar, se che apetece saber un pouco máis sobre nós e achegarte
a nosa realidade:



Deixámosche 
unhas 
recomenda-
cións do que 
nos gusta 
ler, 
ver 
e escoitar:

ler
ver
es-
coi-
tar

LECTURA:
La lección de August
O principiño

INFLUENCERS:
Aitana Soriano 
CÓMO QUERERSE A UNX MISMX

Brianeitor 2002

SERIES:
Sex Education
The Umbrella Akademy
Heartstopper

MÚSICA:

PLAN A

EL RESPEGUETÓN

https://www.youtube.com/channel/UCxEf_l0YCawPKVyezFAB7cA 


Hai moitas máis 
pero OLLO!!!
co machismo. 
Intentemos 
reducir 
o machismo da 
sociedade e non 
reproducilo.

Reproduce estereotipos de xénero, é dicir 
ideas preconcibidas do que debe ser un home 
ou unha muller e o seu rol na sociedade.

Emprega ás mulleres como obxecto sexual.

Visibiliza relacións de poder e sumisión do 
home cara as mulleres.

Non visibiliza ou ridiculiza outras formas de 
sentir e relacionarse afectivamente máis aló 
da heterosexualidade.

Reproduce os mitos do amor romántico como 
a única forma de amar.

Algo é machista 
cando:



Sobre todo a música reproduce 
moito machismo, que non o ves? 
olla este vídeo denuncia:
“Que non te confundan, que non 
o adornen.. Agora, ti decides, 
como che soa?” 

Aquí che deixamos
unha lista 
de cancións 
non sexista:

Para finalizar queremos deixar claro que...
A sexualidade forma parte de nós, NON É QUE ESTEAMOS 
SEXUALIZADAS, SOMO PERSOAS SEXUADAS dende que nacemos 
ata que morremos. O que pasa é que na nosa sociedade hai 
unha visión moi reducida da sexualiade e nós, facendo honra 
á nosa xeración, estamos visibilizando outras realidades que 
non son novas, sempre estiveron pero ocultas. 

Se queres saber un pouco máis podes mergullar por aquí:

PSICOWOMAN

UN MUNDO DIVERSX 

S.E.X WEBSERIE

O certo é que nós, aínda con moooooitos máis tabús dos que 
nos gustaría, vivimos a sexualidade con maior apertura cas 
anteriores xeracións. Pero aínda así queda moito por facer 
para deixarnos de tabús e mitos, ante a dúbida consulta e 
infórmate!!!

Aquí uns enlaces onde podes atopar máis info:
CENTRO QUÉROTE + 

MOCIDADE DE RIBADEO

APP OLIMPIA JUNTA DE ANDALUCÍA

https://www.youtube.com/c/PsicoWoman
https://www.youtube.com/watch?v=cYIJ2m8WsZo
https://www.illabufarda.gal/S-E-X-webserie
http://xuventude.xunta.es/querote-mais/querete
http://xuventude.xunta.es/querote-mais/querete
https://www.facebook.com/MocidadeRibadeo/
https://www.facebook.com/MocidadeRibadeo/ 
https://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/areas-tematicas-coeducacion/2020-2021/app-afectivo-sexual-olimpia
https://open.spotify.com/playlist/1BheVyJa9ynaLcGGWrwEmH?go=1&sp_cid=3e281b3b8444a244978c913a98f925d8&utm_source=embed_player_m&utm_medium=desktop&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=SAwToc1Q0B4&t=2s
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