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TEST “ETS FEMINISTA?” 
 

 

Llegeix la pregunta i contesta assenyalant la resposta que s’avingui més a la teva forma 

de pensar.  

 

 

1. En un discurs polític, en una classe o en un telenotícies es dirigeixen al públic amb 

masculins genèrics (“tots, ciutadans, treballadors...”). Tu...  

a) Ni te n’adones, ho trobes totalment normal i no li dones importància.  

b) Et fan mal les orelles i et donen ganes de corregir-los.  

c) Penses... costa tan referir-se a les dones també?  

 

2. Sents per les notícies que de cara a les eleccions es garantiran les llistes paritàries, 

amb la regla del 40-60%. A tu...  

a) Et sembla bé, ja van sent hora de que hi hagi més alcaldesses o presidentes.  

b) Et sembla fatal. Això de les quotes només beneficia a les dones, és 

discriminació.  

c) La discriminació positiva és una estratègia per ara necessària per a fomentar la 

participació d’un dels sexes en àmbits on no hi predomina.  

 

3. El treball que han fet les nostres mares i àvies a casa i amb la família...  

a) És d’agrair, ara les dones donen prioritat a la seva professió i la família se’n 

ressent.  

b) És injust que no contempli cap prestació a canvi de la seva disponibilitat 

absoluta.  

c) És cosa del passat, hem d’adaptar-nos als nous temps i noves formes de 

conviure actuals.  

 

4. La igualtat...  

a) Ja l’hem aconseguit, les dones han avançat molt i ara són iguals que els homes.  

b) Formal ja l’hem aconseguida, falta arribar a una igualtat real.  

c) Beneficia a dones i homes. Amb homes sensibilitzats arribarà més aviat i serà 

més beneficiosa.  

 

5. En temes laborals...  

a) Tot i que encara hi ha alguns casos al nostre país, es pot dir que hem 

aconseguit una bona igualtat a la feina.  

b) Hem fet grans passos, però encara existeixen nombroses desigualtats laborals 

entre dones i homes.  

c) Hem fet grans passos, però encara existeixen desigualtats salarials, segregació 

del mercat laboral, assetjament sexual, dificultat en l’accés a certes feines... 

S’ha de fer més.  

 

6. Els permisos de maternitat i paternitat actuals...  

a) Haurien de passar a ser iguals en quant a temps i intransferibles.  

b) Permeten compartir de forma lliure i responsable la cria dels fills i filles.  

c) No garanteixen la conciliació de la vida familiar i laboral en igualtat.  
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7. Quan sento un acudit sexista...  

a) Em poso de mal humor i manifesto el meu rebuig.  

b) El trobo divertit i si en sé un altre també el dic (i si és del sexe contrari, millor).  

c) No m’agrada, els trobo ridículs i basats en prejudicis.  

 

8. Els anuncis de televisió...  

a) S’haurien de revisar abans de que s’emetessin, ofereixen valors no sans i 

promouen les diferències de gènere.  

b) Molts encara són sexistes i mostren una imatge limitada de la realitat.  

c) Ja no ofereixen tant mala imatge sobre les dones, i fins i tot són divertits.  

 

9. El feminisme l’entenc com...  

a) El contrari al masclisme, o sigui, que les dones es consideren superiors als homes.  

b) El moviment que ha permès l’adquisició de nombrosos drets per a les dones i 

que proposa un camí cap a una societat igualitària i sense submissions.  

c) Voler que homes i dones siguem iguals en drets, deures i oportunitats.  

 

10. Si hagués de comprar una joguina infantil:  

a) Compraria el que el nen o la nena em demanés.  

b) Compraria alguna cosa que li agradés, però que no fos sexista.  

c) Compraria una joguina tradicionalment considerada de l’altre gènere.  

 

11. Et proposen fer una activitat que tradicionalment fa l’altre gènere:  

a) Això no va amb mi. Acabo dient que no, posant qualsevol excusa.  

b) Segurament faria l’esforç de provar-la, m’és igual el que puguin dir.  

c) Si m’agrada la faig, sinó no.  

 

12. Si hagués de donar suport a una associació, ONG o entitat:  

a) Sempre he pensat muntar o finançar-ne alguna relacionada amb la qüestió del 

gènere.   

b) M’assabentaria abans si fan accions per millorar la situació social o la salut de 

les dones.  

c) M’és igual la tipologia, mentre dediquin els recursos als seus objectius.  

 

13. A casa i en parella...  

a) La meva parella m’ajuda sempre que pot.  

b) Ho parlem i ens repartim la feina en funció del temps.  

c) Ho tenim repartit de forma equilibrada i, quan no ho fa, li dic.  
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CORRECCIÓ: Encercla la valoració de cada resposta teva i suma la puntuació total.  

 

 A B C 

1 0 2 1 

2 0 -1 2 

3 -1 1 2 

4 0 1 2 

5 0 1 2 

6 2 -1 1 

7 2 -1 1 

8 2 1 -1 

9 1 2 0 

10 0 2 1 

11 -1 2 0 

12 2 1 0 

13 -1 1 2 

 

TOTAL PUNTUACIÓ= ________ 

 

Ara ja pots llegir la valoració de la puntuació i saber el resultat del test!  

 

VALORACIÓ DEL RESULTAT:  

 

Si obtens...  

 

 Menys de 0 punts = Encara ets presa de la ideologia que sustenta la nostra 

societat. Masclisme i feminisme...? Et sonen igual. Si fos per tu, seguiríem funcionant 

com fa 50 anys. Segurament creus que el tenir rols diferenciats per gènere no 

t’afecta negativament, ja t’està bé, i que homes i dones som diferents per 

naturalesa. Si ets home, plantejat si et val la pena. Si ets dona, plantejat si no 

n’estàs cansada. 

 De 0 a 6 punts = Saps que les dones han avançat força, tot i que no creus 

absolutament necessàries segons quines accions que es proposen últimament. 

Potser perquè per ara ningú t’ho ha explicat bé. Recorda que el considerar les 

dones superiors als homes és ser femillista, no feminista.  

 De 7 a 13 punts = Tens algunes idees clares (i feministes) sobre com viure i fer una 

societat millor. Si t’interessa conèixer més sobre aquest tema, no et tallis! Esperem 

poder ajudar-te a poder dir algun dia ben clar i sense vergonya “sóc feminista!”.  

 De 14 a 20 punts = Enhorabona! T’has tret les ulleres del patriarcat. Veus el món des 

d’una òptica especial, diferent a la majoria de la gent. N’has d’estar orgullós/a, 

gràcies a gent com tu construirem una societat igualitària. Per a tu això és una 

prioritat. T’animem a fer xarxa, ets tot un exemple del què és ser feminista!   

 De 21 a 26 punts = A hores d’ara ja deus estar treballant, professionalment o no, en 

temes d’igualtat de gènere. I sinó... a què esperes? Sembla que tens claríssim el 

camí a seguir per aconseguir tenir una societat en què homes i dones ens 

relacionem en igualtat,  respecte i sense submissions. Felicitats!  


