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• A socialización diferenciada 

• Como construímos un mundo máis 

igualitario? 

• Detectar micromachismos 

• A corresponsabilidade 

• O apoio e respecto mutuo 

Hoxe imos falar de… 

Lembra, para seguir este material precisarás de 
conexión a Internet.    



Ata o de agora, vimos que dende que nacemos en 

función de se somos homes ou mulleres, 

trátannos dun xeito diferente.  

Comprobamos como vivimos nunha sociedade 

machista, onde as actitudes e a forma na que 

falamos reflicten a situación de desigualdade na 

que se atopan as mulleres fronte aos homes. 



A este proceso que nos leva a actuar así chámaselle: 

socialización diferenciada.  

A socialización diferenciada baséase en como os 

axentes de socialización (a familia, o colexio, as 

amizades, os medios de comunicación…) inflúen na 

forma de como somos, pensamos, falamos e nos 

comportamos, en función de se somos homes ou 

mulleres.  

PREME SOBRE 
A IMAXE PARA 
VER O VÍDEO 



Ao final, as mozas edúcanse para 

os afectos (sentimentos), as 

relacións e os coidados. 

Mentres que os mozos edúcanse 

para ter poder e éxito. 

Como vemos no vídeo… 



Esta forma diferente de 
educarnos ten 

consecuencias en como 
nos enfrontamos e 

desenvolvemos en todas 
as áreas da nosa vida.  



Polo tanto, todos e todas 

debemos loitar pola 

Para que realmente haxa un 

CAMBIO, poidamos crecer sen 

límites e ter relacións sas.  



A teoría está moi ben, pero… 

COMO CONSTRUÍMOS UN 

MUNDO MÁIS 

IGUALITARIO? 



HOXE DÁMOSCHE AS  CLAVES 
DEFINITIVAS PARA CREAR IGUALDADE: 

PRESTA 
MOITA 

ATENCIÓN! 



ADESTRA A TÚA MENTE! Para detectar todas esas 

crenzas, xestos, formas de falar… que nos envían mensaxes 

de desigualdade. 

Imos facer un 
pequeno 

adestramento a ver 
que tal se che dá 
cazar machismos. 



PREME NA FOTO PARA VER O VÍDEO 

Escoita a letra desta canción e 

reflexiona sobre estas 

preguntas. 
 

• Cres que envía unha 
mensaxe de desigualdade? 

• Por que? 
• Como podemos actuar 

fronte a estas cancións? 

https://www.youtube.com/watch?v=b7cUwTmTZeY


Finalizamos con este cartel publicitario do 

Corte Inglés  
 

• Que mensaxe cres que envía este 
anuncio? 

• Como pensas que inflúe no noso día a 
día? 

• Estamos feitas as mulleres para ser 
soamente nais? 

• Non teñen dereito as nais a queixarse? 



Que tal o adestramento? Este tipo de preguntas son as que te debes facer co contido 
que consomes nas redes sociais, as series que ves, as cancións que escoitas... Para que 

poidas elixir se queres promover este tipo de mensaxes ou non. 

ELIXE BEN, ELIXE 

IGUALDADE! 



APOSTA POLA CORRESPONSABILIDADE 

Imos facer un exercicio mental das cousas  que facemos un 
día calquera da nosa vida para descubrir a cantidade de 
traballos que hai que realizar antes de levalos a cabo.  
 
Para iso, imos realizar unha actividade: en parellas, mentres 
un membro conta o que fai dende que se levanta, a outra 
persoa ten que ir preguntándolle que tivo que facer con 
anterioridade para que puidese realizar esa acción. Ex.: 
Comer: detrás da comida hai alguén que fai a comida, 
prepara a mesa, recolle, frega a louza… 

Unha vez feito o exercicio tendes que pensar cal é a 
vosa contribución persoal nas tarefas do fogar e nas 
responsabilidades familiares e como participar de 

forma máis activa na casa. 



CORRESPONSABILIDADE 

Reparto equilibrado das tarefas do fogar e das 

responsabilidades familiares co fin de 

distribuír de maneira xusta os tempos de vida 

de mulleres e homes. 



A CORRESPONSABILIDADE É BOA PORQUE CANDO MEDRES…  

Se es muller 
• Non tes que elixir entre vida laboral e familiar, entre 

seguir traballando ou dedicarte á familia. 
• Podes ascender no traballo porque podes dedicar máis 

tempo ao traballo.  
• Gozarás de tempo de ocio, terás tempo para ti, para 

saír, para formarte, facer deporte...  
• Non será preciso que realices unha dobre xornada 

(traballo – fogar). Evitarás o estrés e mellorarás, deste 
xeito, a túa saúde. 

Se es home 
• Cando sexas pai poderás exercer unha 

paternidade responsable, gozando de coidar e 
estar coas túas fillas ou cos teus fillos.  

• Aprenderás a coidar doutras persoas e con iso 
aprenderás outras formas de relacionarte coas 
persoas que te rodean. 

• Os gastos domésticos serán compartidos polos 
dous e, deste xeito, será máis doado cambiar de 
traballo ou formarte se o desexas.  



RELACIÓNS IGUALITARIAS DE APOIO, 

RESPECTO E COOPERACIÓN MUTUA  

Xa falamos deste tema moitas 
veces e non nos cansaremos de 

facelo.  
 

Lembra! Como pensamos, falamos e actuamos inflúe 
directamente en como nos relacionamos coas outras persoas. 

Non somos superiores nin 
inferiores, somos iguais. As 

relacións de igualdade baséanse 
no respecto e a cooperación.  



Queres comprobar se o sabes todo?    

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER AO CUESTIONARIO 

https://es.surveymonkey.com/r/Y9VWS95



