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• O machismo

• Os estereotipos de xénero

• Os micromachismos

• Linguaxe sexista

• Actitudes sexistas

Hoxe imos falar de…

Lembra, para seguir este material necesitarás conexión 
a Internet.   



QUE É O MACHISMO?

É o conxunto de actitudes, condutas,
prácticas sociais e crenzas destinadas a
promover a superioridade do home
sobre a muller.

O machismo atópase profundamente arraigado na

sociedade de forma que, dende que nacemos, xa o

estamos experimentando.

IMOS  VELO!



Dende que nacemos póñennos unha etiqueta, neno ou nena.

EN FUNCIÓN DESTA ETIQUETA, ATRIBÚENNOS UNHA SERIE DE 

CARACTERÍSTICAS.



Forte

Valente

Racional

Duro

Independente

Activo

Competitivo

Con éxito

Bruto

Débil

Sensible

Emocional

Fráxil

Perfecta

Cariñosa

Educada

Dependente

Histérica

Guapa

MOZOS MOZAS



Os estereotipos de xénero teñen 

unha grande influencia no noso 

desenvolvemento persoal, 

determinando como debemos ser 

ou non ser, actuar ou pensar.

Non obstante, estamos a tempo 

de cambialo! COMO? 

Acompáñame e cóntocho!



É no noso DÍA A DÍA 
onde podemos facer 

un CAMBIO nesta 
sociedade machista

Na nosa ACTITUDE Na nosa LINGUAXE
Nas nosas crenzas, 

pensamentos, 
valores…



MICROMACHISMOS, SABERÍAS IDENTIFICALOS 

NO TEU DÍA A DÍA?

PREME NA FOTO PARA VER O VÍDEO

Están aí, aínda que ás
veces non queiramos

velos.

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


• Que che digan piropos dende un coche, é un 

micromachismo.

• Que che miren ao peito en lugar de á cara cando 

estás falando, é un micromachismo.

• Que che sirvan a ti a Coca-Cola e ao teu acompañante 

home a cervexa, é un micromachismo.

• Que o baño das mulleres, sexa o único con cambiador 

para bebés, é un micromachismo.

• Que a muller lave a louza, mentres que o home se 

divirte, é un micromachismo.

MICROMACHISMOS: todas aquelas 

actuacións que se realizan na vida cotiá
que son tan SUTÍS que pasan 

desapercibidas, pero que reflicten e 
perpetúan a desigualdade das mulleres 

respecto dos homes.

NON SEXAS 
CÓMPLICE!



LINGUAXE SEXISTA, E SE COIDAMOS O QUE 

DICIMOS?

Deixámosche unha guía práctica para que

aprendas a utilizar unha comunicación non

sexista. Preme sobre a imaxe!

https://www.fundacionctic.org/sites/default/files/inline-files/Guia-basica-para-una-comunicacion-no-sexista-CTIC.pdf


ACTITUDES SEXISTAS
Imos xogar a un xogo!

Imos poñer unha serie de escenas e tes que decidir se se trata 
dunha actitude sexista ou non



Non, non, non 
saques a 

carteira, pago 
eu!

É ou non é unha 
actitude sexista?

Por que?



Vas ir así a túa primeira 
cita? Eu iría un pouco máis 

tapada se queres que te 
tome en serio.

É ou non é unha 
actitude sexista?

Por que?



Mimadriña, 
estás dun 

humor, tes a  
regra?

É ou non é unha 
actitude sexista?

Por que?



É ou non é unha 
actitude sexista?

Por que? Xa vivides 
xuntos? E que 

tal a 
convivencia?

Moi ben, 
axúdame 

bastante coas 
cousas da casa.



Que tal o xogo? Cales foron as túas 
respostas?

Adiantámosche que si, 
todas as escenas que te 
amosamos demostran 

actitudes sexistas.

As actitudes sexistas están presentes dentro 

dos micromachismos e de novo reflicten a 

desigualdade da muller considerándoa de forma 

estereotipada e limitada a certos roles. 



O machismo 
combatémolo entre 

TODOS E TODAS.

Cambiando no noso 
día a día.

As nosas CRENZAS, 
ACTITUDES e 
LINGUAXE.

E quen non queira, 
que se quede na casa, 

MACHISTAS EN 
CORENTENA!

EN RESUMO



Queres ver se o sabes todo?

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER AO CUESTIONARIO

https://es.surveymonkey.com/r/R6H6QJH



