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INTRODUCCIÓ: 
 

El micro masclisme és un tipus de desigualtat que es caracteritza per passar 

desapercebuda en molts casos. Són petits exercicis de poder, comportaments 

suaus o de molt baixa intensitat amb les dones. Són pràctiques de dominació i 

violència masculina en el dia a dia, actes subtils i arrelats en les persones que 

no arriben a percebre. Per això mateix són perjudicials per a que les dones i els 

homes, siguin tractats d'igual forma i amb els mateixos drets. 

L'objectiu principal del micro masclisme, és anul·lar a la dona com a subjecte, 

imposant-la al servei de l'home. Perpetuen la distribució injusta per les dones 

dels drets i oportunitats. 

L'home exerceix aquestes maniobres inclús sense ser conscient, de fet alguns 

micro masclismes són conscients i uns altres es realitzen amb la innocència de 

l'hàbit inconscient, per estar interioritzats com a naturals. S'empara en el mateix 

ordre social que atorga l'home pel simple fet de ser home, un poder moral que 

propicia la creença de la superioritat sobre la dona. 

Puntualment, els micro masclistes poden semblar normals o intranscendents 

quant als seus efectes, però el seu poder deriva a l'acumulació del poder en 

l'home i deixar en un segon pla a la dona. De fet, una de les raons de la seva 

eficàcia és que donada la seva invisibilitat van produint un dany sord i un perjudici 

de l'autonomia femenina, que empitjora amb el pas del temps. Com que no és 

un abús o coacció tan evident com altres formes de masclisme, provoca una gran 

dificultat d'identificació i per tant enfrontar-se a eradicar aquest control. 

Tota tipologia de micromasclisme està centrada en les relacions de parella, 

principalment en l'àmbit domèstic, però cal no oblidar que són traspassats en 

altres àmbits, on existeixen interpel·lacions entre homes i dones. 

És per això, que les membres del grup vam veure necessari fer conèixer aquest 

terme mitjançant aquest treball. El nostre objectiu és conscienciar a la societat 

de l’existència d’aquest tema explicant les seves tipologies, les causes i 

conseqüències i sobretot donar a conèixer els reptes que encara la societat es 

planteja, les actuacions que ja s’han portat a terme i la implicació de la figura de 

l’educador/a social en aquest àmbit. 

El nostre propòsit és conscienciar i donar a conèixer el concepte micro 

masclisme, entendre que existeix discriminació amb els gèneres des d'una edat 

molt primerenca, com ara en colors, estils musicals i esports segons el sexe. 

Donar peu a una reivindicació de la societat vers aquest concepte, trencar amb 

els estereotips donats pels mitjans de comunicació a través d'anuncis així com 

d'atorgar la importància que es mereix en l'educació. Molts problemes socials es 

poden combatre mitjançant l'educació. 
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ:  
 

El terme micro masclisme va ser donat en 1991 per Luis Bonino Méndez1, per 

donar nom a pràctiques que molts altres especialistes els hi deien com terrorisme 

íntim, violència tova… 

El concepte va unir “micro” en referencia allò imperceptible, la qual cosa està en 

els límits de l’evidència. Amb el terme “masclisme”, que designa la ideologia de 

la dominació i al·ludeix al comportament d’interiorització dels homes cap a les 

dones.  

El sociòleg francès Pierre Bourdieu va parlar de la “violència suau”, per referir-

se als estereotips sorgits després de les conquestes en els drets de les dones 

del segle XX.   

Per establir una conceptualització d’aquests termes donarem a conèixer les lleis 

que envolten al terme “Micro masclisme”, fent referència per tant a la violència 

masclista, a la violència de gènere i a la violència domèstica. 

 

Violència Masclista (llei 5/2008): Violència contra les dones i nenes, pel fet de 

ser-ho, en el marc d’un sistema de relacions de poder. Forma de discriminació, 

Per mitjans físics, psíquics, sexuals, econòmics, així com les amenaces, 

intimidacions i coaccions, que tenen per resultat un  dany psíquic, físic o 

sexual,(integritat) i/o la privació de la seva llibertat, tant si es produeix en l’àmbit 

públic com privat. (Sánchez, 2016) 

Violència de Gènere (llei 1/2004): Aquesta Llei té per objecte actuar contra la 

violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i 

les relacions de poder dels homes sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes 

per part de qui són o hagin estat els seus cònjuges o de qui estan o hagin estat 

lligats a elles per relacions similars d'afectivitat, fins i tot sense convivència. 

(Catalunya, 2008) 

Violència Domèstica (Llei 1600/00): Aquesta llei estableix les normes de 

protecció per a tota persona que pateix lesions, maltractaments físics, psíquics 

o sexuals per part d'un dels integrants del grup familiar, que comprèn l'originat 

pel parentiu en el matrimoni o unió de fet, encara que hagués cessat la 

convivència, així mateix en el supòsit de parelles no convivents i els fills, siguin 

o no comuns. (CNT) 

                                                           
1Psicoterapeuta i metge psiquiàtric des dels anys 70 i autor del terme micromasclisme. 
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El sistema heteropatriarcal en el que vivim impregna la vida domèstica, 

laboral i fins i tot la forma en la que ens comuniquem. Per tant donem 

importància al patriarcat que encara es troba visiblement en la nostra cultura i 

és un factor a tenir present per entendre l’origen dels micro masclismes. 

Aquest terme té el seu origen del grec on significa manar i pare. Es defineix com 

un sistema de relacions politico-socials on es construeixen diferents espais que 

esdevenen diferències entre els dos gèneres, posicionant així a les dones i als 

homes en diferents llocs. 

Segons la RAE, defineix el terme patriarcat com “organització social primitiva en 

què l'autoritat és exercida per un home cap de cada família, estenent aquest 

poder als parents encara llunyans d'un mateix llinatge”. Per tant aquest terme 

ens situa en la població nòmada. 

Amb el pas de la població nòmada a la sedentària s’estableix una divisió del 

treball segons el gènere, les dones amb un treballa reproductiu i l’home amb un 

treball productiu. 

Encara que gràcies als diferents moviments feminismes les dones han arribat a 

tenir els mateixos drets que els homes, la realitat és que les condicions no són 

les mateixes a causa del sistema patriarcal que ens envolta.   

Els defensors del terme micro masclisme, encara que la violència de gènere sol 

conceptualitzar-se des d’una perspectiva de poder i control del gènere masculí 

sobre el femení, esmenten que se segueix prestant més atenció a les seves 

manifestacions físiques que a les psicològiques. Això respon en gran manera a 

les dificultats per atendre aquest comportament.  

Segons explica María Jesús Ortiz2 "Hi ha diferents graus de masclismes. N'hi ha 

més evidents, no acceptats per la major part de la societat, i n'hi ha en actituds 

arrelades en el nostre patrimoni cultural, que solen ser de menor gravetat però 

tenen el mateix tronc" (Ortiz, 2013) 

Luis Bonino i altres psicòlegs han proposat uns altres criteris per ha 

classificar aquests micro masclismes del dia a dia. 

 

 Utilitaris: 

S’utilitzen més en àmbit domèstic i fa referència al fet que els homes tendeixen 

de donar la responsabilitat de les tasques de la casa a les dones. Al·legant les 

grans capacitats que hi tenen per a la cura de la llar en diferència a ells. Podríem 

classificar aquest aspecte en masclisme directament, però en molts casos vénen 

                                                           
2 Cap de relacions externes de l’Institut de la Dona 
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donats de formes subtils. Exemple: M’encanta com cuines, prefereixo que ho 

facis tu perquè et surt molt bé.  

 

 Encoberts:  

Inclouen aquells en els quals l’home oculta el seu objectiu de domini. Algunes 

d’aquestes maniobres són tan subtils que passen desapercebudes. Impedeixen 

el pensament i l’acció eficaç de la dona, portant-la en l’adreça triada per l’home i 

aprofiten la seva dependència afectiva i el seu pensament confiat, provocant en 

ella sentiments de desvaliment, confusió, culpa i dubtes que afavoreixen el 

descens de l’autoestima i l’autoconfiança.  

 

- Maternalització de la dona: Induir a la dona a donar prioritat a la cura 

dels altres.  

- Maniobres d’explotació emocional: Generar dubtes sobre si mateixa, 

sentiments negatius i dependència usant dobles missatges, insinuacions, 

acusacions vetllades, xantatge emocional, etc.   

- Terrorisme: Comentaris de desqualificació sobtats, sorprenents que 

deixen indefensa a l’altra persona pel seu caràcter abrupte.  

- Paternalisme: Fer sentir a la dona com si fos una nena que necessita 

cures.  

- Creació de falta d’intimitat: No reconèixer les necessitats d’afecte de la 

parella. 

- Auto indulgència sobre la pròpia conducta perjudicial: Eludir la 

responsabilitat sobre les pròpies accions, negar-les o no donar-los 

importància. 

 

 Coercitius:  

L’home exerceix una pressió moral, psicològica o econòmica per imposar el seu 

poder sobre el de la dona.  

 

- Intimidació: Comportament amenaçant (mirada, to de veu…) que 

s’exerceix quan ja es té fama de persona abusiva o agressiva.  

- Presa sobtada del comandament: Anul·lar o no tenir en compte les 

decisions de l’altra persona, incloent-hi prendre decisions sense 

consultar… 

- Apel·lació a l’argument lògic: Recórrer a la lògica i a la raó per imposar 

idees, conductes o eleccions desfavorables per a l’altra persona.  
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- Insistència abusiva: Obtenir el que es vol per esgotament de l’altra 

persona que al final accepta a canvi de pau. 

- Control dels diners: Maniobres per monopolitzar l’ús o les decisions 

sobre els diners, limitant l’accés a l’altra persona.  

- Ús expansiu de l’espai físic: Ocupar els espais comuns impedint que 

l’altra persona els empri. 

 

 

 

 De crisis:  

Solen utilitzar-se per restablir el repartiment previ i manteniment de desigualtat 

de poder en moments tals com l’augment del poder personal de la dona per 

canvis en la seva vida o per la pèrdua de poder de l’home per raons físiques o 

laborals.  

- Autoajuda en les tasques: S’anuncia el suport però sense fer-ho efectiu.  

- Desconnexió i distanciament: S’utilitzen formes de resistència passiva, 

incloent-hi falta de suport o col·laboració, no prendre la iniciativa i després 

criticar.  

- Mèrits: Maniobres consistents a fe regals, prometre canviar… 

- Fer llàstima: Comportaments auto lesius com a accidents, augment 

d’addiccions, malalties… 

 

 FIADEIRES, “MACHISMO DE MICRO NADA” 
 

Les Fiadeires formen part del Grup de Treball sobre la Igualtat de Fiadeiro, són 

educadores de treball social de diferents àmbits amb l’objectiu de promoure la 

igualtat entre dones i homes. 

Aquest Grup de treball ha presentat un llibre anomenat “Masclisme de micro 

nada” on fa referència a una altra perspectiva de la utilització del terme micro 

masclisme eradicant el terme micro. Aquesta reflexió va ser donada, ja que 

consideren que els masclismes no es poden graduar, ja que tots se senten i fan 

mal a la víctima. Per tant, el que Luis Bonino anomena micro per la seva 

singularitat a l’hora de ser invisibles, elles esmenten que el terme el fa com a 

separatista i reivindiquen que igualment es tracta de masclisme donant-li 

importància com a tal.   

Aquesta reflexió que tenen igualment ens sembla coherent, ja que encara el 

terme micro masclisme no està definit legalment i tenir altres perspectives del 

tema fa millorar i aprendre nous coneixements sobre aquest. 
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 ESTADÍSTICA DE VÍCTIMES MORTALS PER VIOLÈNCIA 

DE GÈNERE 
 

Per donar a conèixer la importància que té el masclisme en la nostra societat 

us presentem dues gràfiques extretes de “ L’institut de la Dona i per la igualtat 

d’oportunitats ”. 

 

 

En aquesta gràfica s’observa les víctimes mortals per violència de gènere en 

l’última dècada. Analitzem que l’any en què hi ha hagut més víctimes per 

violència de gènere ha sigut en el 2008. A més, a partir del 2010 trobem un 

descens de xifres arribant fins a les 40 víctimes en 2016.  
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Encara que sembli que hi ha hagut una disminució de víctimes bastant positiva, 

el repte encara és clar i present en la societat. Per tant, s’ha de lluitar per a que 

no hi hagi “Ni una menys!”3 

En aquesta estadística es tracten tres temes generals: les dones que pateixen 

violència de gènere i denuncien, les que prenen mesures de protecció i els 

agressors que han trencat les mesures. Trobem que en el 40% dels casos hi 

havia denuncia, el 27,5% van sol·licitar mesures de protecció i les van obtenir i 

un 7,5% dels agressors van trencar les mesures de protecció amb el 

consentiment de la víctima i sense.   

   

                                                           
3 Moviment de protesta contra la violència de gènere. 
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REPTES I INTERROGANTS 
 

Després de realitzar un petit estudi de la situació i del tipus de violència que 

està tan present en la nostra societat, hem realitzat una llista sobre els 

possibles interrogants i reptes que ens hem plantejat com a Educadores 

Socials. És necessari contemplar aquests reptes per tal de disminuir o inclús 

eliminar molts prejudicis sexistes que existeixen a la nostra societat.  

 

● En primer lloc, considerem que per tal d’acabar o disminuir amb els 

micro masclismes és necessari una coeducació des de petits. Educar 

des de la igualtat de valors de les persones, posar els nens i nenes al 

marge de tots els rols i estereotips que vénen imposats per la societat 

patriarcal en la qual vivim. De manera que, totes les persones tinguin les 

mateixes oportunitats i no existeixin desigualtats per les diferències 

culturals (joguines, colors, formes de comportar-se, etc.), pel fet de ser 

home o dona.  

 

● Com podríem trencar amb els estàndards estables en els adults? 

Anteriorment, parlàvem sobre la coeducació en els infants, però, i les 

persones adultes que ja tenen assimilat que aquesta forma de comportar-

se en “normal”? Creiem que és un interrogant molt interessant, però a la 

vegada difícil d’eradicar, ja que les persones adultes són molt més difícils 

de fer-les canviar pel fet que ja porten vivint amb determinats rols i 

estereotips normalitzats dintre de la societat.  

 

● La participació de la societat és un dels punts clau que hi trobem. És 

fonamental que la societat hi participi de manera activa per tal de trencar 

els rols i estereotips que estan establerts i que volem eradicar. A mesura 

que la societat sigui conscient del problema que existeix en el seu dia a 

dia s’anirà traspassant de generació en generació.  

 

● Adaptar les quotes en els parlaments, els partits polítics, en el sistema 

judicial i en el sector executiu és a dir, que homes i dones tinguin les 

mateixes igualtats i oportunitats en aquests àmbits i que cobrin el mateix 

tant en les dones com en els homes.  
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● Que les dones apareguin en els mitjans de comunicació amb la mateixa 

igualtat que els homes, ja que, d’aquesta manera es poden canviar moltes 

percepcions amb ajuda dels mitjans socials i les noves tecnologies. Com 

per exemple, homes que netegin la casa i dones que juguin a futbol. 

 

● Que les dones apareguin i tinguin la mateixa participació i lideratge que 

els homes en grups religiosos, que d’aquesta manera es proporciona una 

interpretació justa dels costums i normes religioses i culturals. 

 

● Donar veu a les dones i nenes perquè s’interessin i entrin en els camps 

educatius professionals que tradicionalment han estat sempre dominats 

per homes, com per exemple, les forces armades, l’aviació, l’enginyeria, 

etc. 

 

● Intentar acabar amb els estereotips i els prejudicis que es donen 

habitualment en l’esport, com que les dones que fan futbol són 

“machorras” i els nens que fan ball són “maricas”.  
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L’EDUCADOR/A SOCIAL 
 

Com a bons educadors/es hem de tenir una cura del llenguatge, de manera que 

sigui visible la presència de les nenes. No utilitzar el masculí com a genèric, ja 

que amaga a les nenes i les menysté. Facilitant recursos per trencar amb els 

estereotips a través de campanyes de promoció, de conscienciació i del 

desenvolupament de plans educatius. 

Hauria d’existir una formació per part del professorat i de les famílies que ajudi a 

realitzar la tasca coeducativa més fàcilment, tenint en compte que la coeducació 

és una proposta pedagògica feminista, dinàmica, flexible, inclusiva i amplia; que 

considera l'escola com un espai i un temps per aprendre a relacionar-se amb la 

igualtat, sense imposar límits en l'aprenentatge dels nens i nenes. La coeducació 

té en compte la diversitat dels estudiants i les seves famílies amb l’objectiu de 

promoure un ciutadà lliure, responsable, democràtic i compromès contra 

qualsevol tipus de discriminació. 

Hem de realitzar una revisió dels llibres de text i dels materials usats, per no 

caure en fomentar estereotips que empobreixen la imatge d'homes i dones; 

buscar materials alternatius en què es valori el treball realitzat al llarg de la 

història per les dones, en els quals apareguin homes realitzant tasques 

domèstiques i de cura de les altres persones, amb sensibilitat i demostrant els 

seus afectes. 

Sense oblidar-nos de trencar amb l'anàlisi crítica amb l'alumnat dels contes 

clàssics (Blancaneus), i d'altres no tan clàssics (Frozen), que responen a 

estereotips de gènere i que fomenten la falta d'empatia en els homes i la 

submissió a les dones (per exemple, Blancaneus que neteja molt, Bella que 

sempre es posa guapa, en canvi, els nois sempre són els forts). 

Altre aspecte important, és que un educador una vegada hagi acabat la carrera 

d'Educació Social, estigui format en gènere i igualtat per exemple, que és un 

àmbit que no tenim cap assignatura en tota la carrera.  

O un altre pot ser el tema de la sexualitat, que encara segueix sent tabú en molts 

aspectes. Tot i que com a futurs educadors, ens hem d'anar formant-nos, com ja 

hem comentat a classe l'aprenentatge i l'educació és un procés que ha de durar 

tota la nostra vida. Amb aquestes formacions els que podem treballar és fer 

tallers per trencar les relacions amoroses tradicionals, el patriarcat.  

Una tasca important a fer seria promoure una participació activa de la societat 

utilitzant les xarxes socials, com per exemple fer campanyes al Facebook, 
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donant-les a conèixer com podria ser la lluita feminista o els processos de 

manifestació i lluita que es realitzen. 

És necessari que com a professionals de l’educació, coneguin l’existència de 

comportaments masculins, els detectin, coneguin els efectes i el jerarquitzin com 

a factors a incloure, per combatre'ls amb les seves estratègies de suport al 

benestar i creixement de les persones. 

L’educador social ha de tenir una presència en l’entorn escolar. La millora de la 

vida escolar, l’eliminació de les desigualtats socials entre els estudiants, la 

formació de valors, i la promoció de l’educació mixta hauria de ser fonamental en 

el camp de la formació regulada. 

Per acabar ens hem adonat que amb els reptes plantejats i les actuacions d’èxit 

trobades, el paper o l’actuació de l’educador és conscienciar i promoure la 

igualtat en la societat per eradicar els masclismes. És la societat mateixa la que 

ha de lluitar. 
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ACTUACIONS D’ÈXIT 
 

Les actuacions educatives d’èxit contribueixen a millorar l’aprenentatge i millorar 

la convivència. En el nostre àmbit concretament volem superar el masclisme i 

aconseguir una transformació social i educativa per a conduir a millors resultats 

per a tots i totes. Accions educatives hi ha en diferents i diversos àmbits, i així 

les hem dividit. 

 En primer lloc tenim els tallers coeducatius. Per a explicar-los, hem volgut fer 

referència a l’associació d’homes igualitaris. Aquesta associació treballa en la 

cerca de noves formes de ser home, a través de nous models de masculinitat; 

positius, igualitaris i més lliures. I en segon lloc, la lluita contra tot tipus de 

discriminació que pateixen les dones. 

Van per les escoles impartint tallers coeducatius, contractats pels ajuntaments 

dels municipis. Ens sembla una gran actuació, ja que a part dels bons resultats i 

les treballades reflexions, sobta amb la realitat, ja que són els mateixos homes 

els que vénen a reivindicar i conscienciar als més joves. 

 Una altra acció educativa d’èxit són els projectes. Aquests poden recollir 

diferents activitats destinades a un fi comú. Un projecte amb actuacions d’èxit és 

el projecte “Ni tan bella, Ni bèstia”, que a la vegada de ser un projecte és una 

Fundació privada (Fundació privada Tropos). Ofereix un servei d'atenció i 

orientació a joves en situacions de violència masclista.  

També trobem una actuació d’èxit el telèfon 016, telèfon contra la violència de 

gènere. És un servei telefònic d’informació i assessorament jurídic en matèria de 

violència de gènere. Pots trucar des de qualsevol lloc, ja que les trucades no 

queden registrades a la factura del telèfon. A l’altre costat del telèfon trobes un 

equip de professionals que contesten qualsevol pregunta, ajuda o informació.  Si 

estàs en perill o creus que ho estàs, pots trucar també i ells deriven la teva 

trucada al 112 de la teva autonomia. 

Altra actuació d’èxit són els moviments feministes i les reivindicacions per part el 

col·lectiu femení, aconseguint dies internacionals com el 8 de març o Dia 

Internacional de la Dona Treballadora. El 8 de març de 1857, un grup d’obreres 

tèxtils va prendre la decisió de sortir als carrers de Nova York a protestar per les 

miserables condicions en les quals treballaven.   

El 1910, durant la Segona Conferència Internacional de les Dones Treballadora 

celebrada a Copenhaguen (Dinamarca) més de 100 dones van aprovar declarar 

aquest 8 de març com a Dia Internacional. 

Un altre fet important i per tant actuació d’èxit dins el marc de la violència 

masclista, va ser reconèixer el dia 25 de novembre com a Dia Internacional per 

a l’Eliminació de la Violència de Gènere. Aquesta data va ser escollida per 
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l’Assemblea General de les Nacions Unides, ja que, recorda i fa evident aquest 

tipus de violència, com a major forma de desigualtat que existeix entre dones i 

homes. Tots els anys en aquest dia, els ajuntaments de cada municipi el 

commemoren llegint un manifest i un seguit d’activitats per a la població. 

No només cal accentuar els dies internacionals per recordar aquesta situació de 

desigualtat i aquest sistema patriarcal, sinó també podem veure-ho amb 

campanyes publicitàries qualsevol dia de l’any. Una campanya publicitària que 

va tenir molt èxit, va ser la campanya “Querido papá” o “Dear daddy”. Aquesta 

campanya va fer la volta al món amb més de 4 milions de reproduccions. 

Mitjançant  un vídeo es pretenia conscienciar a la societat sobre la violència 

masclista que patien i pateixen moltes dones i nenes.  

El curtmetratge busca, a més, demostrar la importància de què els homes també 

donin veu contra la violència de gènere. Dirigint-se a aquells pares que tenen 

una filla i narra la història d’una nena que demana al seu pare protecció contra 

situacions que viurà al llarg de la seva vida. En el vídeo es visualitzen frases com 

“Querido papa, por ahora tengo 14 años pero los chicos de mi clase ya me han 

llamado puta”. El vídeo acaba dient “ Voy a nacer niña, por favor, haz todo lo 

posible para que eso no sea el mayor peligro de todos”. 

Una altra actuació són els programes, amb vídeos, campanyes publicitàries, 

activitats i cursos de formació.  Per prevenir les relacions abusives de parella 

entre els joves, des de l’Institut Català de les Dones van posar en marxa el 

programa, Estimar no fa mal. Adreçat a joves d’entre 10 i 19 anys, a professionals 

que treballen amb aquests joves i que poden actuar com a agents preventius, 

així com a pares i mares.  

El programa pretén dotar a professionals que treballen amb joves adolescents 

de les competències necessàries per realitzar accions de prevenció de les 

situacions d'abús en les relacions de parella i afectives i fomentar actituds i 

comportaments igualitaris, promovent la reflexió al voltant dels comportaments 

abusius vinculats als rols de gènere i als models de feminitat i masculinitat. 

També podem parlar de recursos més econòmics i menys socials per a realitzar 

actuacions d’èxit i promoure el paper de la dona. En aquest cas l’aportació 

econòmica és en el món de l’esport. La Directora General d'Esports del Consell 

Superior d'Esports, Ana Muñoz Merino aposta multiplicar en més d'un 300% els 

diners destinats a l'esport femení. Creu que el problema és més de visibilitat que 

de reconeixement i que "les quotes d'èxit" aconseguides per les esportistes 

espanyoles han d'anar acompanyades de millors recursos i oportunitats.  

Per últim, la realització de monòlegs com actuacions d’èxit. Monòleg “No solo 

duelen los golpes”, explicat per Pamela Palencia de 31 anys que va ser 

maltractada per la seva parella dels 12 fins als 18 anys. Amb aquest monòleg es 

pretén ensenyar els “clixés” sobre l’amor romàntic, a la vegada que ajuda als 
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joves a detectar els primers signes de maltractament. És un monòleg de gran 

èxit, ja que la Pamela parla l’idioma dels joves –plegat de col·loquialismes i 

paraulotes- i recorre a pel·lícules i llibres populars entre els nois i noies a més 

d’aportar i explicar-ho amb una dosi d’humor. També remou quan es posa en la 

pell de la nena atemorida i violentada en escenificar la seva pròpia historia. Una 

denúncia de maltracte incipients i quotidià que ajuda a molts joves a obrir els ulls. 

Molts dels reptes plantejats encara no tenen cap actuació d’èxit, o bé, són 

simples interrogants de futur. Gràcies als moviments socials i feministes s’han 

aconseguit les majors actuacions d’èxit en el masclisme, accions que el dia d’avui 

encara perduren.  
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CONCLUSIONS: 
Després de realitzar un estudi i anàlisi de la situació que existeix en la societat 

en general, arribem a la conclusió que el sistema dominant en la nostra cultura 

és el patriarcat. Pel qual, ho hem arribat a adoptar com alguna cosa 

normalitzada, incloent-hi actituds tant en homes com en dones. 

Pretenem així arribar a tota la societat no solament per conscienciar a les dones 

del rol de submissió que estan adoptant sota el poder de l'home, sinó, intentar 

que sigui l'home qui valori i raoni sobre les seves actituds cap a la dona, ja que 

en la majoria de casos són tan arrelats a l’essència de la societat que ni els 

homes són conscients d'ells ni del dany que estan provocant. 

Dit això, reivindicar el moviment feminista que tant ha aconseguit, i tant queda 

per fer, però no només reivindicar el paper de la dona avui dia, sinó el patriarcat 

en generacions futures, ja que entenem que és un problema que s'ha estès des 

de fa molts anys i és impossible poder-lo eradicar de cop. A poc a poc intentar 

conscienciar a futures generacions per així arribar al moment en el qual la 

societat patriarcal es vegi com una societat igualitària. 

Per a fer un canvi dels estereotips de la nostra societat veiem molt important la 

incorporació d’actuacions per afavorir la igualtat de gènere dins dels centres 

educatius. Per portar-ho a terme considerem que tenir la figura de l’educador 

social en els centres és necessària. Les funcions de l’educador social serien tals 

com; el canvi de la perspectiva de gènere, el canvi en el llenguatge, etc. Sempre 

tenint en compte la figura femenina i l’evidència de què cap color de pell, 

professió, actitud o rol establerts per a cada sexe és demostrable.  

A part de tenir en compte els centres educatius i el paper de l’educador social 

també hem de donar molta importància al paper que juga la família sobre els 

infants. Per això, també seria necessari que les famílies tinguessin de base certs 

valors sobre la igualtat de gènere. 

Una vegada fet l’anàlisi del tema tractat, podem dir que la paraula micro hauria 

de desaparèixer, ja que no deixa de ser una violència masclista però 

invisibilitzada. Els micro masclismes són els principals indicadors de masclisme, 

pel qual seria la primera intervenció que s’hauria de realitzar.  

Com hem observat mitjançant les enquestes (Annex I) la major part de la societat 

no coneix el terme micro masclismes, per tant amb les seves accions ho 

reflectiran. Per altra banda, els hem qüestionat la pregunta “Algun cop heu patit 

algun tipus de masclisme?” com a resposta hem obtingut un 50% en ambdues 

parts. Creiem que les respostes del No són obtingudes per homes o per aquelles 

persones que no són conscients. 
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Volem destacar amb un 58% les persones que afirmen haver-hi exercit micro 

masclismes encara que no hagin sigut conscients, entenent com encara en el 

2016 vivim en una societat patriarcal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Universitat de Barcelona          1er Educació Social Interrogants i Reptes de Futur 

 19 

VALORACIÓ PERSONAL:  
Soraya Álvarez:  

Penso que els micro masclismes avui en dia estan cada vegada més visibles, 
que trencar amb els estereotips és una tasca molt difícil que de mica en mica 
anem aconseguint gràcies als moviments feministes que estan fent un excel·lent 
treball. Personalment penso que la paraula micro no hauria d’existir és 
masclisme en general. M’ha semblat un treball interessant on no només hem de 
treballar amb els homes sinó també amb les dones que ho tenen molt 
interioritzat. 
Maria Requena:  

Crec que en general tot el tema del masclisme és molt difícil d’eradicar, ja que 

quan uns costums estan establerts a la societat són difícils d’eliminar, per tant no 

es pot acabar amb el masclisme del dia a la nit. Però  crec de mica en mica i amb 

constància tot es pot aconseguir, és evident que és un camí molt llarg i difícil 

però finalment crec que s’aconseguirà. Amb aquest treball hem après moltes 

coses que no sabíem del tema i ha estat un treball molt interessant. 

Tania Ruiz  

Ha sigut un treball molt interessant per realitzar, ja que hem après conceptes que 
abans no ho sabíem. També considero que no només els homes utilitzen aquests 
tipus de masclisme, sinó que moltes dones tenen actituds masclistes entre elles 
mateixes, ja que vénen donades des d’un sistema patriarcal, d’acord amb les 
actituds que han estat visquin en el seu dia a dia. No només s’han de 
conscienciar els homes sinó que les mateixes dones també hauríem de ser 
conscients d’evitar certes actituds. Ha sigut molt interessant trobar els reptes que 
existeixen com Educadores Social, ja que serà el nostre futur laboral.  

Alba Osuna 

En general crec que és un tema  massa desconegut i  a la vegada interioritzat 

per la societat actual. Després de fer el treball, a més d’aprendre nous 

coneixements, també sóc més conscient de la situació en la qual ens trobem , la 

lluita i els canvis que queden per davant. Ha sigut un bon treball de fer, per a 

saber la realitat que tenim i poder canviar-la o millorar-la d’una manera o altra. 

M’ha semblat molt interessant la part de reptes, perquè a part de fer-los visibles 

m’adono de la gran quantitat que queden per nomenar i per resoldre, segons la 

meva opinió podríem afartar-nos de tots els que hi són presents en la societat. 

Per últim comentar que a mitjans que fèiem el treball he contemplat de manera 

molt clara tota aquesta estructura patriarcal en la qual vivim, i crec sense dubte 

que els micro masclismes no existeixen, són formes i accions evidents de 

masclisme, per tant quan parlem de servir el cafè a la dona i la cervesa a l’home, 

per a mi, parlem de masclisme en la seva més pura essència. 
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Cristina Rufián  

Encara ens queda un camí molt llarg per superar els micro masclismes. Crec que 

la importància que té el patriarcat actualment, frena el desenvolupament de 

l’infant en un àmbit igualitari. Segons el meu punt de vista, el centre educatiu i 

les famílies han d’anar agafats de la mà, si no el que provoca a l’infant és una 

confusió de com actuar, perjudicant així en el seu futur. Els centres educatius ja 

tenen plans estandarditzats per aconseguir una igualtat de gènere, el que crec 

que passa és que encara el professorat no té en compte aquestes accions i idees 

preestablertes sobre la perspectiva de gènere. Igual que parlo del professorat, 

incloent-hi a tots els professionals encarregats d’acompanyar a l’infant en el seu 

procés de desenvolupament, per tant també incorporaria als i les educador/es 

socials. Finalment, comento que les persones referents de l’infant haurien de 

tenir la formació necessària per poder donar exemple sobre la igualtat de gènere. 

Com he dit anteriorment, és un camí molt llarg, ja que a més de l’entorn educatiu 

i familiar, també actuen negativament els mitjans de comunicació, els contes 

infantils i la música… Per tant, si es consciencia a la societat, s’evitaria arribar al 

masclisme i s’haguessin evitat milers de víctimes per violència de gènere. 
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Resultats de les 100 enquestes realitzades. 
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