
IMATGES QUE PARLEN PER ELLES MATEIXES     

Temes Estereotips de gènere en imatges publicitàries

Objectius -  Analitzar la diferenciació dels  espais,  les  ocupacions,  les  afeccions,  els 
valors, etc... assignats a dones i homes.
-  Valorar  la  inquitat i  les  discriminacions  que  representen  les  persones 
especialment per a dones, les assignacions que rebem per raó de sexe.
-  Reaccionar  davant  dels  esterotips  de  gènere  i  dels  perjudicis  sexistes 
prevalents.
-  Ser  conscients  que  les  imatges  estereotipades  d'homes  i  dones  no 
afavoreixen l'assumpció de relacions igualitàries entre ambdós sexes.
- Descriure models alternatius que modifiquin les imatges estereotipades de 
dones i homes dels anuncis publicitaris.

Edat recomanada a partir de 13 anys

Nombre 
participants

Indiferent

Durada 30 minuts

Espai recomanat Una sala on poder projectar o visionar imatges

Material - Vídeos d'anuncis significatius sobre el tema
 Reproductor de vídeo 
 Televisió, projector o ordinador
 Pissarra
 Altres imatges impreses o audiovisuals 

Desenvolupament de l'activitat

 Disposat el grup en semicercle, feu una breu explicació de la dinàmica. Aquesta consistirà en el visionat i  la 
discussió d'una selecció d'imatges impreses o audiovisuals que presenten imatges estereotipades de dones i homes.
 Dividiu el grup en subgrups mixtes o d'igual sexe.
 Aneu passant una a una les imatges, aturant-les el temps suficient per a observar-les i poder reflexionar sobre una 
sèrie de qüestions que proposem respecte a les persones protagonistes de l'anunci.  Cal  que es respongui  fent 
referència a les dones i als homes que hi apareixen per separat. 

Preguntes d'exemple:
● Quina aparença física tenen?
● Com definiries el seu caràcter?
● Quins papers i tasques desenvolupen?
● Quins objectes, estris, materials, etc.. utilizen?
● En quin espai es mouen?
● Què creus que volen transmetre?



● Quina sensació tens en observar-los?
● Etc.

 Una persona de cada subgrup haurà de prendre nota del que es vagi comentant i en serà la portaveu.

Reflexió i avaluació final

 Finalment feu una posada en comú. Aneu passant les imatges comentant-les de la següent manera: dibuixem dos 
grans  cercles  intersecats,  un  pels  homes  i  un  altre  per  les  dones.  En  cadascun  dels  cercles,  anem  col·locant 
cadascuna de les característiques, assignacions, valors, contravalors, connotacions, atribucions i característiques hem 
anat assignant a dones i homes i reservem la part intersecada pel  que considerem que és comú a ambdós sexes. En 
el cas del vocabulari, serà interessant trobar les paraules inclusives que poden substituir les paraules que discriminen 
(és a dir, aquelles que hem col·locat fora de la intersecció).
 Reflexioneu sobre el significat dels cercles, la intersecció, la possibilitat de modificar-los, etc. Això ens ajudarà a 
consensuar models d'imatges alternatives a les que ens presenta la publicitat. Així mateix, podem anar introduint les 
següents idees per a reflexionar-hi durant el debat:

 Els estereotips són models de comportament social basat en opinions preconcebudes i valors que 
s'imposen als membres d'una determinada comunitat
 Entre els estereotips de gènere més comuns figuren:

 Associats a les persones:
◦Dones: tendresa, comprensió, sensibilitat, docilitat,empatia, fragilitat, dependència, debilitat, 
indecisió, impulsivitat...
◦Homes: valentia, independència, fortalesa, racionalitat, acció, duresa, insensibilitat, protecció, 
aventura...
 Associats a l'àmbit familiar:
◦Dones: competència feines domèstiques, bones esposes i mares, cura i dedicació familiars, 
etc...
◦Homes: èxit econòmic, representació familiar, representació en l'àmbit públic, etc.
 Associats a la sexualitat:
◦Dones: reprimides sexualment, passivitat, submissió, discressió, etc...
◦Homes: sexualment lliures, iniciativa, domini, potència, expressió pública de les conquestes...
 Associats al món laboral
◦Dones: complementarietat, subsidiarietat, bona presència, restricció de camp d'activitat, etc.
◦Homes: activitat, competitivitat, agressivitat, fortalesa, duresa, vàlua, efectivitat, etc.

 Són construccions simbòliques i, per tant, modificables
 Les creences estrictes dels estereotips de gènere potencien l'aparició de l'abús.
 Quines atribucions personals, valors, escolliríem per a les persones amb independència del seu sexe?
 Com afecten els estereotips de gènere a les relacions afectives i al concepte d'amor i de parella?
 La dualitat humana femenina-masculina, com a dada essencial de les persones.
 Trencar  amb  la  conceptualització  binària  de  contraris:  racional/emocional,  actiu/passiu, 
independent/dependent, fort/dèbil. Etc. Ser “home” o consisteix en ser “dona”. Igualment ser dona, no 
consisteix en ser home.
 El reconeixement del dret a la igualtat, el respecte a les diferències i l'oposició a la desigualtat.
 Les característiques individuals són personals i amb independència de sexe de les persones, per tant, 
no s'haurien de supeditar als manaments de gènere.
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 Conclusions
 Valoració de la dinàmica

 Hem de saber que el llenguatge i l'ús que en fem ajuden a mantenir les relacions de dominació. I que: 
l'asimetria  entre  els  conceptes  masculins  i  els  femenins,  el  genèric  masculí  com a  suposat  universal  i/o 
l'exclusió de les dones en tant que subjectes del discurs, són les principals formes de discriminació en l'ús del 
llenguatge.
Ara bé,  això  té  una  solució,  ja  que totes  aquestes  pràctiques  lingüístiques  discriminatòries  poden ser  
modificades i  consegüentment  eradicades.  El  canvi  és  possible,  perquè la  llengua és  una construcció  
humana, un instrument viu en constant transformació i, com a tal, susceptible de ser modificat de forma 
conscient. 

Exemple de cercle intersecat

Suggeriments per als monitors i monitores

També podem plantejar aquesta activitat a partir del visionat de trossos de pel·licules, imatges publicitàries o 
d'altres materials que reflecteixin imatges estereotipades de dones i homes.

Activitat i fotografia extretes i adaptades de Els paranys de l'amor de Montserrat Garcia Salomon. (Octaedro, 2002).




