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1. Estereotips de gènere



* Estereotip

Conjunt d’idees que un grup o 
una societat obté a partir de les 
normes o els patrons culturals 

prèviament establerts.



Models que ens imposen des de petits/es

- Tòpics durant l’embaràs.
- Nadons: color de la roba (rosa/blau).
- Joguines per sexes:

- Reproducció dels rols de gènere.
- Les nenes, mares en potència?
- Jocs intel·lectuals adreçats sobretot a nens







“Com una nena”

Vídeo: “Always Like a Girl” 
https://www.youtube.com/watch?v=
wA3_ziP3n-U
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Quina és la diferència fonamental?

NENES, NOIES, DONES 
Són vistes com el sexe dèbil 

i afecta la manera com es 
veuen a si mateixes i com 

la societat les jutja.

NENS, NOIS, HOMES 
Són vistos com el sexe fort i 
dificulta que mostrin alguns 

aspectes emocionals 
(sensibilitat, debilitat...).



Fotografia de Dina Goldstein, “Bella”, 
El futur de les princeses Disney.



Distinció entre sexe i gènere

El SEXE designa un aspecte 
del cos humà: els genitals.

El GÈNERE fa referència a 
la identitat de la persona.



Podem ser diferents i alhora ser iguals?

IGUALTAT - DESIGUALTAT
Té a veure amb els drets 

de les persones. 

DIFERÈNCIA - IDENTITAT
Ser diferent és allò oposat 
a ser idèntic a un/a altre/a.



Què és el patriarcat?

“La manifestación e institucionalización del 
dominio masculino sobre las mujeres y 
niños/as de la familia y la ampliación de 

ese dominio sobre las mujeres en la 
sociedad en general” (Gerda Lerner, 1986)

MASCLISME: Actitud que consisteix a atribuir als homes una 
superioritat de valors, en tots els camps, sobre les dones.



“Imparable, com una nena”

Vídeo: “Imparable, que nada te detenga” 
https://www.youtube.com/watch?v=fug_ExCgE70 
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Noies empoderades



Noies empoderades

“En el meu país les nenes no poden 
prendre les seves decisions. Els nois sí. 

Però nosaltres podem decidir sobre 
les nostres vides. Ara sé que jo puc. 
Quan sigui gran vull ser advocada 

per defensar les nenes com jo”.
Fotografia de Javier Sauras. © PLAN InternacionalJacinta, 16 anys, Kènia



Hipersexualització

“En els últims anys la cultura hipersexual és cada 
vegada més poderosa i agressiva, apropiant-se del 
discurs de l’alliberament i la lliure elecció […], creant 

miralls deformadors que impedeixen veure amb 
claredat fins a quin punt aquestes presumptes 

eleccions poden suposar una limitació. Sembla que 
ara moltes joves creuen que l’única seguretat en si 

mateixes que val la pena tenir és la sexual”. 
Natasha Walter, Muñecas vivientes. El regreso del sexismo (2010) Vídeo Plan B, “Fanática Sensual”: 

https://youtu.be/QvypZSdjO8M



Assetjament de gènere

“Una de cada quatre adolescents pateix assetjament 
psicològic per part del seu xicot. El Govern reconeix la 

seva inquietud per l’elevada tolerància social cap a 
aquest tipus de violència masclista. Segons els experts, 

el mite de l’amor romàntic i les xarxes socials, 
entre d’altres, nodreixen el fenomen”. 

El Periódico, 31/03/2015.



Assetjament de gènere
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