
 

 

 

 

ANEXO 1.  As nosas 

crenzas: a 

debate. 

listaxe de 

afirmacións 
  



- Rapaces e rapaces somos diferentes 

- Rapazas e rapaces somos diferentes e, polo tanto, debemos ser tratados 

de xeito diferente 

- Os rapaces son menos empáticos e menos sensibles aos problemas dos 

demais 

- Algunhas persoas son consideradas inferiores por razón do seu sexo 

- A desigualdade é algo do pasado. Agora chicas e chicos somos iguais e 

temos os mesmos dereitos 

- Todas e todos temos algunha vez actitudes que manteñen as 

desigualdades entre homes e mulleres 

- Unha muller non podería traballar na construcción porque é un traballo 

que require forza 

- O sexismo aféctalle aos homes e ás mulleres, pero ás mulleres en maior 

medida 

- Mulleres e homes teñen algunhas características diferentes, pero 

deberían ter os mesmos dereitos e ser tratadas e tratados por igual. 

- A linguaxe inclusiva, é dicir, falar en feminino e masculino é algo 

necesario para visibilizar o papel das mulleres na sociedade 

- Que nunha aula na que hai rapaces e rapazas se dirixan ao grupo en 

feminino tamén é discriminación. 

- As mulleres acceden a menos postos de dirección ca os homes 

- Afirmacións como ‘’os homes non choran’’ teñen a súa base nos roles 

que se nos atribúen a homes e mulleres. Polo tanto, estes roles limitan 

tanto a homes como a mulleres. 

- Mulleres e homes deberían exercer en igualdade de condicións postos 

de liderazgo, independentemente do seu sexo. 

- A violencia de xénero é unha problemática importante, pero ocorrelle 

sobre todo a rapazas con problemas ou sen recursos 

- As mulleres que sofren violencia son normalmente persoas pasivas e sen 

moita confianza en sí mesmas 

- Todas as mulleres vivencian o machismo algunha vez na súa vida. 

- Os papeis atribuidos a mulleres e homes na sociedade, son prexudiciais 

só para as mulleres 



- Rematar coa desigualdade entre mulleres e homes require dun traballo 

diario de todas as persoas que viven na nosa sociedade e implica 

cambiar certas actitudes do noso día a día. 

- Na actualidade as mulleres  cobran menos ca os homes por traballos 

semellantes 

 


