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Que é o sexismo no traballo 

 O sexismo no traballo é unha situación de desigualdade no ámbito 
laboral entre homes e mulleres. Hai moitas situacións de 
desigualdade (saldo, profesións tradicionalmente masculinazadas 
ou feminizadas, desigualdade á hora de ascender a postos de 
xestión…).Como por exemplo que os homes sexan bombeiros, 
policías, inxeñeiros…e as mulleres costureiras, amas de casa, 
limpadoras… 



Investigación: 

Inside:Tenda de roupa,4 chicas. Flip:bar,1 chico e 4 chicas. 



Mercadona:supermercado,8 chicos e 27 chicas.  Ribalá: tenda de roupa,1 chica. 



Cuplé: tenda de roupa,2 chicas. Gadis: supermercado,2 chicos, e 19 chicas.  



Kiddy´s class: tenda de roupa,6 chicas. Eroski: supermercado,6 chicas. 



O forno de Artes: panadería,6 chicas. Dominga: pastelería,4 chicas e 1 chico. 



Eclipse: empresa de informática,3 
chicas e 3 chicos. 

Cocoluche:bar,2 chicas. 



Penín:bar,3 chicas e 2 chicos. 



                      Limpadores /as                                                                                                                                 

Eu fun preguntando á xente se cando lles veñen a limpar a casa é 
unha muller ou un home : 

-10 mulleres  

-1 home 



Opinión 
A miña opinión é que cada persoa, sexa muller ou sexa home, pode ser o que 
el/ela queira. E animo ás nenas a ser inxeñeiras, científicas, doutoras, 
avogadas,camioneiras… e aos homes a ser costureiros, secretarios, limpadores, 
redeiros, que eles se encarguen da casa… 

Tamén desexo que se dean conta que o que ven na tele de que os homes rescatan 
as mulleres, as mulleres quedan na casa mentres que o home vai traballar… non 
sempre é a realidade e son realidades que  poden mudarse cambiando os roles. 



Propostas de mellora  
1. Sensibilizar aos nenos/as máis pequenos/as.  

2. Facer carteis. 

3. Dípticos.  

4. Traballar as gráficas sobre este tema. 

5. Traballar campañas para que os nenos se animen a seguir 
carreiras feminizadas e as nenas viceversa. 
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