
SI NO HI PARTICIPES, 
NO HI ETS!

“Jo no desitjo que les dones tinguin poder 
sobre els homes, sinó sobre elles mateixes”

Mary Wollstonecraf

IGUALTAT
Consciència.

 familiar + laboral + social + cultural
Conciliació.

les quotes: polítiques i empreses
Representació.

moltes dones no es promocionen al mateix ritme que els 
homes. La pena de la probabilitat. 

Determinades actituds en el món laboral, quan les tenen 
homes o les dones no són interpretades IGUALMENT.

Biaix inconscient.

Corresponsabilitat

físiques – econòmiques – verbals –   
psicològiques- socials -culturals

Violències



Legislació sobre la IGUALTAT:
• Constitució espanyola
• Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
• Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere
• Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 

homes en el treball i l’ocupació
• Decret 305/2016, de 18 d’octubre, de la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i de la 

Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.
• Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
• Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors
• Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
• Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores
• Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes
• Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 

713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball

EL LLENGUATGE crea continguts.
• Si parles sempre en masculí invisibilitzes les dones.
• Cal utilitzar els 2 sexes
• Podem usar el tothom
• Tractament simètric de dones i homes
• No feminitzem ni masculinitzem les activitats (segregació laboral)
• Vigilem amb l’ús d’expressions amb connotacions sexistes
• Trenquem estereotips que ens generen desigualtats

SERVEI  900 900 120 CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Dret a decidir 
de les dones

No ser discriminades

Estudis + ocupació + sexe + vida


