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¿Podes dicirme
algún exemplo de

machismo ou
comportamento

machista? 

¿Como convertemos
esta situación

estereotipada en
igualitaria? 

“A miña nai sempre se
ocupa das tarefas do

fogar”
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 ¿Podes
dicirme algún

tipo de
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 ¿Que podes facer a
nivel persoal para

mudar as
desigualdades e

potenciar a
igualdade de

xénero?

 ¿Podes dicirme
algún exemplo

das desigualdades
que existen en

función do
xénero?



Explicar NomearExemplo Trocar

¿Que é a
violencia

de xénero? 

¿Como podemos trocar esta
situación machista?

 “Unha muller vai camiñando
pola rúa cunha saia corta, ti
estás cas túas amizades e
comezan a facer comentarios:
mira como vai provocando, non
debería vestir así, é unha
atrevida, debería ir máis tapada”. 

¿Podes dicirme 
algún exemplo das 
tarefas de dentro e
fora do fogar que
adoitan ser propias
das mulleres?

¿Podes dicirme
algún tipo de

discriminación? 
¿Que é o

machismo?

Medidas que axudan
a que as persoas que

sofren as
desigualdades

poidan acceder de
forma xusta e real
aos seus dereitos,

servicios e recursos.
Aqueles que legal e

formalmente lles
corresponden para

mellorar a súa
calidade de vida.



¿Que podemos facer
para trocar esta

situación en igualitaria?
 “Unha persoa dinos que as
persoas con discapacidade
non poden vivir soas
porque necesitan axuda
para todo.”

¿Podes dicir
algún exemplo

dos estereotipos
que se lle asocian

aos homes e as
mulleres?

¿Podes nomear que
mulleres de renome

foron recoñecidas polo
seu activismo social e

político?
A) Hellen Keller, Ana Peláez.
B) Shakira e Isabel Pantoja.
C) Todas. 

¿Que é a
igualdade

de xénero?

¿Cál é a
diferenza

entre sexo e
xénero? 

¿Qué podemos facer para
converter esta situación en

igualitaria?
 “Quería estudar unha formación
en estética porque me gustaría
traballar nun salón de beleza,
pero miña nai non me deixa
porque di que esa profesión non
é propia dun home.

¿Podes  dicirme
algún exemplo

do que é a
violencia de

xénero?

¿Podes decirme
algúns dos dereitos
que posuímos todas

as persoas en
relación á

igualdade de
oportunidades? 

¿Que son as
"Accións

Positivas" na
Igualdade de

oportunidades?  

Feminismo
Empoderamento 
Hembrismo

¿A que concepto fai
referencia o

movemento que loita
pola igualdade real

entre as mulleres e os
homes?

1.
2.
3.



 ¿Como convertemos
esta situación

estereotipada en
igualitaria? 

“Ao meu irmán pequeno
non lle deixan xogar con
bonecas, eu compreille unha
porque ma pediu pero meu
pai rifoume por iso”. 

¿Poderías dicir
algún exemplo que
saibas dos mitos e
falseades que se

din entorno a
violencia de

xénero?

¿Podes decirme
algúns roles de

xénero que
afecten as

mulleres e os
homes?

¿Que é o
empoderamento?

 ¿Que podemos facer
para trocar este

estereotipo nunha
situación igualitaria?

 “Os homes só serven
para saír a traballar e
manter económicamente
o fogar”. 

¿Que é a
discriminación? 

¿Podes dicirme
algún malestar

que produzan os
roles e os

estereotipos nas
persoas?

¿Podes dicir algún
exemplo daqueles

sentimentos que son
propios dunha relación

saudable?
(Na que non exista

ningún tipo de
violencia)

¿Podes dicirme
algunha acción

que poidas
facer ti a favor
da igualdade?

¿Podes dicir algúns
dos beneficios ou
melloras que nos

aporta a igualdade
de xénero e a
igualdade de

oportunidades?



¿Que podemos
facer para trocar
esta situación en

igualitaria? 
"As mulleres teñen
máis dificultades para
ascender no traballo”.

¿Que podemos facer
para trocar esta

 situación en
igualitaria?

 “Unha persoa dinos que
as persoas con
discapacidade non
poden traballar.”

¿Podes dicir
algún exemplo

de discriminación
ou discriminación

múltiple?

¿Podes nomear
algunhas das
consecuencias
que ocasiona a

violencia de
xénero?

¿Que é a
Igualdade de

oportunidades?  
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Ideas prexudiciais
forzadas pola 
sociedade e cultura 
sobre as características
que se consideran como
propias das mulleres e dos
homes. Inflúen nas nosas
conductas, (como
actuamos, pensamos,
vestimos, etc.).

"Así cremos que unha
nena non pode ser boa na

construción ou un neno
non pode ser bo

coidador".

Para que sexa
igualitario, todas as
persoas teñen as
mesmas obrigas e os
mesmos dereitos, polo
tanto debemos colaborar
e facernos cargo da
parte que nos
corresponde nelas.

 Algunhas delas son:
limpar, facer a compra,

cociñar, pasar o ferro, por
a lavadora, sacar o lixo,

etc. 

Comportamentos ou
tarefas que son
percibidas como propias
de homes ou de mulleres
e nos prexudican porque
nos impoñen unas
características que non
son propias de todas as
persoas, senón que cada
persoa é única e diversa. 

 
"Unha nena vese ben de
cara á sociedade cando

coida a unha boneca
pero un neno non."

Solución Solución Solución Solución Solución

-Física: agresións, 
golpes. 
-Psicolóxica : ameazas,
bromas, intimidación.
-Económica: negar o
acceso o diñeiro, o acceso
a un traballo, a educación.
-Cultural: desprezo pola
súa relixión ou sistema de
crenzas ou valores,
coacción e intimidación.
-Sexual: calquera
actividades sexual sen
consentimento. 
-Estrutural, obstétrica, etc. 

“Es unha histérica, unha
exaxerada” (cando mostra
desacordo). 
Regalar cousas diferentes a
nenos e a nenas. 
Un home séntase no metro e
no autobús coas pernas moi
abertas ocupando parte do
espacio persoal da muller. 
Comentar a roupa da muller
pero non a do home, “vas
provocando con esa
minifalda” (atacando a súa
liberdade de vestir). 
Ofrecer unha bebida forte só
ao home e non á muller. 

Frases como: “eu axudo
 na casa” (crendo que as
tarefas domésticas lles
corresponden so as mulleres.) 



Discriminación 
por razón de xénero,
orientación sexual,

etnia, cultura, idade,
status

socioeconómico,
diversidade funcional

e tipo de
discapacidade, pola

localización
xeográfica, o nivel

educativo, o país de
orixe, etc. 

Relacionarse con mulleres

Non tratar a outras persoas 

Respectar a independencia,

Aprender a recoñecer os

Loitar porque se leven a cabo

Repartirse as tarefas

Denunciar aqueles

 e homes dende a igualdade.

como unha persoa débil polo feito 
de ser muller ou ter diversidade
funcional.

liberdade e autoestima das persoas.

comportamentos de igualdade para
potencialos e os de discriminación
para aprender a cambialos.

medidas a favor da igualdade. 

domésticas e de coidado como
parte das responsabilidades do
fogar,

casos que vemos de sexismo e
acoso.

Desigualdades
salariais, no reparto
das tarefas do fogar,
no acceso aos postos
de traballo, en
educación (promoción
das diferentes ramas
de estudio, ciencias,
letras), na saúde
(desigual acceso,
tratamento, atención e
investigación), na
paternidade e na
maternidade, etc.  

O machismo son
comportamentos ou
actitudes que mostran unha
forma de entender o mundo
no que os homes son
superiores e mellores que as
mulleres. Por elo, lévanse a
cabo comportamentos que
limitan a liberdade da muller
en distintos aspectos,
atacando a súa autonomía. 

Poden ser sutís no caso dos
“micromachismos” (piropos
na rúa, que nos digan que
unha muller e un home non
poden ser amigos, etc) e
evidentes no machismo.
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Na ciencia: Ada
Lovelace, Grace Hooper,
Marie Curie, Rosalind
Franklin.
Deporte: Teresa Pelaez,
Susana Rodríguez. 
Política: Ana Peláez, Ángela
Bachiller.
Arte e cultura: Frida Khalo,
Gloria Ramos. 
Activismo: Amelia Earhart,
Rosa Parks, Emmeline
Pankhurst, Malala Yousafzai.
Literatura: Virginia Woolf.

¡Ánimate a buscar sobre
elas en Internet para

coñecelas máis a fondo!!
 



Os roles de xénero
e os estereotipos
son prexudiciais para
todos, tamén para os
homes. 
Son algo que todos
temos moi interiorizados,
polo que é adecuado
falar deles e loitar por
cambialos en nós
mesmos e entre todos e
todas, tamén con aquelas
persoas máis cercanas a
nós como as nosas
amizades e familiares. 

Argumentar o 
que son os roles de

xénero e os
estereotipos, razoar
respecto o dereito a

decidir sobre túa
vida, os teus

desexos e a túa
profesión, (dereito a
autodeterminación).

Mulleres
Rol doméstico,(as
 mulleres teñen que 
realizar as tarefas do fogar).
Rol de coidados e atención ás
demáis persoas, (as mulleres
teñen que encargarse de coidar
soas aos seus fillos, aos seus
familiares). 

Homes
Rol de provedor (os homes teñen
que traballar para manter a súa
familia, sendo os únicos
encargados de traballar e
levando o diñeiro a casa). 
Rol de dominación ou de liderato
(os homes teñen que mostrarse
sempre en actitude de poder, non
poden chorar e teñen que
mostrarse fortes ante os demáis).

 

O sexo ven
determinado 
por a natureza, unha
persoa nace con sexo
masculino ou feminino. 

O xénero, varón ou
muller pódese
aprender, ser educado,
cambiado e
manipulado segundo
os sentimentos de
pertenza e preferencias
de cada persoa. 
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Se unha muller 

Os actos violentos que

A violencia só se 

A violencia contra a

maltratada continúa co
maltratador é porque quere. 

ocorren na familia non
deben difundirse. 

produce nas familias nas
que existen problemas. 

muller só se produce cando
o home está borracho ou
ten moito estrés, Aínda que
a muller sufra maltrato se
ten fillos é mellor que
aguante.



Proceso de valor,
independencia e
adquisición de poder
daquelas persoas
minusvaloradas para
mellorar a súa
situación. 
No feminismo o
empoderamento é moi
importante para
recoñecer as
desigualdades que
existen de cada persoa
e loitar por cambialas.

Os roles de xénero
impostos pola 
sociedade son
prexudiciais para todos,
tamén para os homes.
Todas as persoas
debemos ter
coñecemento deles,
identificalos e loitar por
suprimilas da nosa vida,
tanto nos ámbitos
privados, (é dicir o noso
espazo de tempo propio,
no fogar e o espazo
doméstico) e nos ámbitos
públicos e de ocio.

Síntome 
segur@, 

coidad@, escoitad@,
content@, teño

liberdade para pasar
tempo cas miñas

amizades e cos meus
familiares, síntome

respetad@, escoito a
miña parella, podo

dicirlle como me sinto
e cales son os meus

sentimentos. 

- Producen malestar 
con como nos 
sentimos, na nosa
autoestima. 
- Obrígannos a
comportarnos dunha
forma que non queremos,
cos nosos familiares,
amigos e amigas, ca nosa
parella, etc. 
- Producíndolle malestar
tamén os demais. 
- Tamén produce malestar
no traballo e nos outros
ambientes sociais, coas
expectativas que teñen de
nós, se non son cumpridas.

Desvantaxe dunha
persoa ou grupo, 
producida pola suma
de varios factores polos
que a socieda lles
discrimina. 
Os factores poden ser:
etnia, idade, status
socioeconómico,
orientación sexual,
diversidade funcional, etc. 
No caso da discriminación
múltiple dáse cando a unha
mesma persoa se lle suman
máis dun factor, como
muller con diversidade
funcional.
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A igualdade 

A igualdade é un

de xénero fai
referencia á
igualdade en dereitos,
oportunidades e
responsabilidades
entre as mulleres e os
homes.

dereito fundamental
que todas as persoas
temos.

Argumentar 
que a 
discriminación
produce unha serie
de aspectos
daniños para as
persoas, polo que
inflúe na forma de
relacionarnos cos
demais e no
benestar da
sociedade en xeral. 

Mellora as 

Diminúe as

Constrúe relacións

relacións que 
temos no noso entorno,
(como o traballo, a
escola, as relacións de
amizade e familia, etc.). 

discriminacións, sobre
todo as de xénero. 

persoais máis
saudables, tanto
contigo mesmo como
cos demais, etc. 

Cumprir cas 

Romper cos roles de

Fomentar os valores

Informándonos en

nosas 
responsabilidades e
tarefas no fogar
repartidas de forma
igualitaria.

xénero establecidos e os
estereotipos. 

de respecto e cooperación
cos demais.

temas relacionados co
xénero para poder previr
as desigualdades, etc.

 Hellen Keller foi a 
primeira persoa con
discapacidade
auditiva e visual en
graduarse na universidade,
loitou polas liberdades civiles
en 1904. 

Ana Peláez é activista política
defensora dos dereitos das
persoas con discapacidade e
a primeira muller con
discapacidade visual en
pertencer á ONU, é a
vicepresidenta do Comité
para a Eliminación da
Discriminación contra a
Muller nas Nacións Unidas. 
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Un dereito que 
garantiza que 

tanto homes como
mulleres, poidan
desenvolverse no

traballo, na educación ou
calquera ámbito sen que
sexan discriminados ou

menosprezados por
razóns como a súa etnia,

a idade, o status
socioeconómico, a
orientación sexual,

diversidade funcional,
nivel educativo, etc. 

Argumentar que a 
discriminación produce 
aspectos negativos e daniños 
para as persoas, o empoderamento,
o coñecemento das desigualdades e
as accións positivas existentes para
resolvelas, son aspectos clave na
loita polos dereitos. 

Exemplos: o salario medio anual das
persoas con discapacidade é casi
4.000 euros inferiores á poboación
sen discapacidade. A brecha salarial
entre homes e mulleres con
discapacidade é do 15,9%, é dicir as
mulleres con discapacidade teñen un
salario inferior respecto os homes, e
o risco de pobreza ou exclusión
social nas persoas con diversidade
funcional é do 31,1%, 7 puntos por
encima das persoas sen diversidad
funcional. 

Pode ser por 
razón de etnia, 
idade, xénero, status
socioeconómico,
orientación sexual,
diversidade funcional,
nivel educativo, etc.
Discriminación no
acceso aos recursos
públicos e privados,
discriminación laboral,
salarial, discursos de
odio, discriminacións
relixiosas, políticas, etc.

Psicolóxicas: estrés

Sociais: illamento social,

Físicas: pode chegar desde

postraumáutico, baixa 
autoestima, ansiedade, 
depresión, sentimento de
culpabilidade e vergoña, medo á
soidade, temor ó reproche da
familia e os amigos, falta de apoio
social e institucional, trastornos do
sono e da alimentación.  

perda do emprego. 

lesións leves como traumatismo,
enfermidades e ata a morte. 

 
As consecuencias non sempre son

físicas, de feito a violencia de
xénero pode levar a trastornos

psicolóxicos que perduran moito
máis no tempo que as feridas

físicas. 

Mulleres: 

Homes:

cariñosa, 
obediencia, 
afectividade, 
suavidade, empatía,
debilidade,
perfeccionismo, etc.

seguridade, valentía,
intelixencia, forza,
capacidades laborais,
atracción,
atrevemento, etc.

Solución

Para que sexa 
igualitario, deben existir
unha serie de accións
que troquen esta situación. 

A discriminación por razón de
xénero implica este tipo de
situacións no ámbito laboral,
neste caso existe o termo “teito
de cristal” para definir a barreira
ou dificultade de acceso os
postos de dirección e toma de
decisións nas empresas e
institucións,debido aos prexuizos
sobre a capacidade da muller
para realizar ese tipo de postos
laborais de responsabilidade e
as dificultades para conciliar a
vida laboral e familiar. 

A) Feminismo.

Movemento que
loita pola igualdade
entre as mulleres e
os homes a través

de accións que
eliminen as

desigualdades e
promocionen a

igualdade.

Machismo na linguaxe,
machismos nos medios de
comunicación (nas revistas, na
publicidade, nas noticias,
etc.),códigos de vestimenta no
traballo, as cores e o tipo de
vestimenta nas nenas e os
nenos, comportamentos nas
institucións ou otros espazos
públicos (como nos bares que
lle den a conta os homes, ou
que se dirixan a eles primeiro
para preguntarlles algo
técnico). Ocupar más espacio
en lugares públicos ocupando
dos asientos o estirándose, o
que limita a liberdade de
movementos as mulleres
(Manspreading).

 Podemos empregar a escoita
activa e non facer suposicións
sobre as diversas situacións, xa
que poden levar a prexuizos. É
importante ser conscientes das
nosas suposicións e desafialas xa
que ningún de nos é inmune a
facer comentarios ou realizar
actitudes prexuizosas.

Exemplo: Cando estés nunha
reunión familiar, con amigos, no
traballo ou calquera ámbito, e
escoites a alguén facer algún
comentario ou tendo unha
actitude machista ou prexuizosa
na súa charla, podes escoitar e
reflexionar sobre iso para
aprender a diferencialas das
actitudes positivas ou igualitarias.



 ¿Podes dicir algún
exemplo de

micromachismo
(aqueles que son

sutís ou non
evidentes como o

machismo). 

 ¿En xeral que
podemos facer
nos para trocar

as desigualdades
e facer a vida

máis igualitaria? 

Solución Solución Solución
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