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Neste obradoiro imos falar 
de… 
Os estereotipos de xénero a través de:

• As profesións

• O deporte

• Os xoguetes

• As tarefas domésticas

Lembra, para seguir este material necesitarás conexión a 
Internet.   



Pero antes...

Sabes que son os 

estereotipos?



Dende que nacemos póñennos unha etiqueta:

NENO NENA



- Tes que ser forte, 
nunca choras.

- A túa cor é o azul.
- Pelo curto.

- Xogas ao fútbol ou 
ao baloncesto.

Se es neno:

- Es sensible, máis 
débil, podes 

chorar.
- A túa cor é o rosa
- Tes o pelo longo.

- Fas ballet ou 
ximnasia rítmica.

Se es nena:



TRÁTANNOS DE FORMA DIFERENTE SE 

SOMOS NENOS OU NENAS.

Todas estas características que nos atribúen segundo 
sexamos nenos ou nenas son os estereotipos de 

xénero.



Pero os estereotipos tamén se ven noutras áreas da 
vida…

Imos a 
descubrilo!



Mira todas estas profesións! 

Cres que hai profesións que son 

máis para os rapaces e outras 

máis para as rapazas?



Cal foi a túa resposta?

EN REALIDADE, AS PROFESIÓNS NON TEÑEN XÉNERO, AS RAPAZAS E 

OS RAPACES PODEN TER CUALQUERA PROFESIÓN.

SI NON



E no deporte?

Cres que os rapaces son máis 

fortes que as rapazas?

POIS MIRA QUE 
MÚSCULOS!

Ela é Lidia Valentín e é quen de levantar 
113 quilos!!



Cres que os rapaces non poden 

bailar?

PREME NA IMAXE PARA VER 
O VÍDEO E QUEDAR 

ABRAIADO!

El é Sergei Polunin, un dos mellores 
bailaríns de ballet… de todo o mundo!! 

https://www.youtube.com/watch?v=hNBYWTC2S2U


OS RAPACES E AS RAPAZAS PODEN 
PRACTICAR O DEPORTE QUE QUEIRAN!



IMOS XOGAR! ELIXE UN XOGUETE!



Que xoguete elixiches?

Caíches na conta de que os 
xoguetes dos nenos e os das 

nenas adoitan ser 
diferentes?

Por que o elixiches?



Imos ver un exemplo!

Este é un catálogo dunha tenda de 
xoguetes. ATOPA AS DIFERENZAS!



¡UN APUNTE INTERESANTE 

SOBRE ESTA PROFESIÓN!

O CATÁLOGO ESTÁ SEPARADO EN XOGUETES DE 
NENOS E DE NENAS

AS NENAS 
XOGAN 

CON 
BONECAS

OS NENOS 
XOGAN 

CON 
COCHES

A PARTE 
DAS 

NENAS É 
ROSA

A PARTE 
DOS NENOS 

É AZUL



Os xoguetes NON son de nenos ou 
de nenas

E se creamos un 
catálogo de xoguetes 
onde nenos e nenas 

sexan iguais?



E agora…

Vouvos contar un conto

Anímaste a 

lelo comigo?



Houbo unha vez unha familia de 4 membros, a nai, o pai e dúas fillas, María e
Patricia. Mamá e papá teñen un negocio xuntos, unha froitería debaixo da súa
casa. Pero na tenda a nai é a que se ocupa de todo, comprar a mercancía,

ordenala e atender á clientela… E pola tarde, aínda que está moi cansa de
traballar, prepara a comida, fai a compra, limpa a cociña e axuda as súas fillas
coas tarefas do colexio. A nai non ten tempo para o que lle gusta facer e fai
meses que non ve as súas amigas. María axuda a súa nai a tender, recoller e
dobrar a roupa, aínda que non lle gusta nada. E Patricia pon e recolle a mesa
despois de cada comida. Seu pai, só se ocupa de vender os produtos da tenda
e cando chega á casa di que está canso e ponse a ver a televisión no sofá toda
a tarde.”



Como cres que se sente a nai?

Cres que é xusto que a nai se encargue de todo e o pai 

non faga nada?



En moitas casas, a nai é a que se ocupa das tarefas domésticas e do 

coidado dos fillos e das fillas, mentres que o pai fai moi pouco ou nada. 

Isto non é xusto. 

TODAS AS PERSOAS que viven 
nunha casa deben axudar a facer as 

tarefas domésticas, os mozos, as 
mozas, as persoas adultas e os/as 

máis pequenos/as. 



Tal e como vimos, os estereotipos de 
xénero están en todas as partes, en 
como nos tratan, en que profesións

facemos, a que xogamos, que deporte
practicamos ou como se reparten as 

tarefas do fogar.



Pero estamos a tempo de loitar contra 
os estereotipos e poder ser e facer o 
que queiramos, sen que importe o 

noso xénero!

E TI, QUE SABES 
FACER?



Queres comprobar se o sabes todo?   

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER AO CUESTIONARIO

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



