
Masclisme i feminisme

Departament d'orientació 



Masclisme: evolució i conceptes.
• Diferenciació de feines entre dones i homes.


• Subordinació de la dona en les societats, l'home tenia 
més poder i major estatus en aquest àmbit.


• En la societat moderna les actituds masclistes 
pretenen justificar el benestar del homes.


• Coacció física, psíquica.


• Control emocional.


• Expressió protectora, subestimant el potencial de 
les dones.


• Litúrgia de la feblesa.


• El masclisme rebutja qualsevol comportament 
suposadament femení en els homes.


• Teoria de la inferioritat.



Masclisme i assejament

• Les conductes masclistes són base 
de comportaments assetjadors. 

• Desiqulibri de poder. ( força, 
grup, col·laboradors ...) 

• Invisibilitat. 

• Bona premsa. 

• Les persones solen oblidar el que 
els dius o el que els fas. 

• Les persones no obliden el que els 
dius i els fas SENTIR. 

• SENTIMENT = Sensació + 
pensament.



Misogin, misogínia...

• Misógino: (RAE), que 
manifiesta misoginia.


• Misoginia: Aversión a las 
mujeres.


• Contrari a dependre de les 
dones.


• És un trastorn del 
comportament, semblant al 
racisme.


• La dona com a font del mal.



Micromasclisme

• Exemples:


• Oblit de les dones en els llibres 
de text.


• Creure's en més dret al descans 
perquè la dona treballa a casa.


• Privilegis masculins en 
empreses, més sou, 
promoció....


• Desacreditar la parella en 
públic, minimitzar els èxits...


• Insistir sobre coses que les 
dones acceptaran per no 
discutir...



Feminisme

• No és el contrari al masclisme.


• No és una lluita contra l'home.


• No exclou l'home.


• El feminisme vol la igualtat de 
drets, d'oportunitats, de 
tracte...


• És una teoria d'igualtat, 
d'inclusivitat.



“Recordeu el dia 8 de març és el dia de la dona"

Perquè no hi ha un dia de l'home?

Perquè no fa falta!

Què podeu fer per la igualtat? A casa, a l'escola...


