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Objectius del mòdul 1

1. Saber identificar els models tradicionals i alternatius de gènere i la seva presència al 
ciberespai.

2. Conèixer les diferents formes en què s’expressa el sexisme a les xarxes.

3. Disposar de les eines apropiades per prendre consciència del procés de construcció de 
la pròpia identitat, tant fora de línia com en línia.

4. Incrementar la capacitat de decisió i autonomia pel que fa a les diverses opcions que 
ofereixen les xarxes socials.

http://www.bcn.cat/dona
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Mites i poder (1 de 2)TEMA 1

Identitat de gènere: cultura i història
El gènere és una construcció simbòlica segons la qual s’assigna a cada per-
sona una sèrie d’atributs estereotipats en funció de la seva aparença sexual. 
Així, les categories socials home i dona esdevenen molt concretes i responen 
a diferents drets i obligacions.

Les identitats de gènere expressen les concepcions pròpies d’una cultura i 
una època específiques i legitimen un tipus de relacions socials i de poder 
que es mantenen a través dels mites i creences de la societat que, tradicio-
nalment, han valorat més la categoria masculina que la femenina.

Per assolir una vivència completa i complexa, els i les joves han de poder 
decidir allò que volen, esperen, desitgen, els agrada o els desagrada sense 
basar-se en les limitacions proposades pels estereotips de gènere.

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i, amb especial pro-
tagonisme, Internet, conformen els canals a través dels quals aquests este-
reotips de gènere viatgen i es reprodueixen entre els nois i les noies d’avui. 

Tanmateix, si bé els estereotips de gènere i les contraposicions binàries noi-
noia hi són inevitablement presents, a la xarxa també trobem relats i formes 
de representació que amplien el ventall d’experiències individuals i col·lecti-
ves que fomenten la desmitificació dels rols de gènere.

Mites, estereotips i violència simbòlica
Els mites i creences al voltant de les categories home i dona i la limitació 
d’expectatives, accions i desitjos que comporten els estereotips de gènere 
configuren les formes de violència simbòlica que minven els drets de les 
persones. No qüestionar la creença que les dones han de ser dependents, 
emocionals, passives, dèbils, tendres o sexualment reprimides i que els ho-
mes han de ser autònoms, insensibles, actius, durs, forts i sexualment lliures 
fomenta l’assimilació de les regles de poder que limiten la vivència complexa 
i completa de la pròpia identitat.

Aquest sistema binari basat en la diferència biològica (home-dona) pot es-
tar en l’origen de la violència simbòlica i les microviolències masclistes que 
moltes noies i nois viuen en l’entorn escolar, familiar i digital. La informació, 
principalment audiovisual, que circula per les xarxes que s’empren al segle 
xxi reprodueix de manera massiva arquetips i mites culturals que podrien ser 
propis del segle xix. Publicitat, vídeos musicals, campanyes virals o mems 
(idees o situacions expressades en un suport virtual i pensades per repro-
duir-se a través de les xarxes socials), entre d’altres, conformen el magma 
de formats virtuals transmissors d’aquestes idees. Alhora, però, la mateixa 
xarxa que posa en circulació aquestes idees conté el potencial transgressor 
per transmetre un discurs a favor de la diversitat i la llibertat. Tot depèn dels 
usos que se’n faci.

http://www.bcn.cat/dona
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Desigualtats i abusos de poder: ampliació de 
la violència simbòlica a la xarxa
L’herència cultural sobre les diferències sexuals genera desigualtat de poder 
entre gèneres. Aquestes desigualtats, que poden ser exercides de diverses 
formes (invisibilitat, ridiculització, control, etc.) es reprodueixen tant a la 
vida fora de línia com a la vida en línia.

Els estereotips sexistes ocupen avui una vasta extensió de tinta electrònica 
i audiovisual virtual, i es transmeten a la velocitat d’una piulada a Twitter o 
d’un comentari a Facebook. La violència masclista respon a un problema 
de caràcter estructural que troba a la viralitat de la xarxa un megàfon que 
amplia els seus efectes nocius. Els videoclips sexistes de consum massiu, els 
blogs personals amb consells per aprimar-se, les pàgines informer o les pla-
taformes de pornografia de revenja són algunes de les moltes vies a través 
de les quals s’exerceix la violència contra les noies al món en línia.

Els abusos de poder en línia sovint s’agreugen per la impunitat de les accions 
desenvolupades sota el pretès anonimat digital. L’assetjament escolar i els 
abusos físics conviuen ara amb pràctiques com el ciberassetjament, el sex-
ting, la usurpació de perfils o la pornografia de revenja, entre altres.

Mites i poder (2 de 2)TEMA 1

http://www.bcn.cat/dona
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La vida en línia: connectivitat, immediatesa, 
simultaneïtat i caducitat
Viure en línia significa participar d’una comunicació immediata, simultània i 
a distància, de l’obertura i accés al coneixement, de la democratització d’al-
guns mitjans de producció i, especialment entre els i les més joves, de la 
sobrerepersentació de la identitat individual, entre d’altres. Internet ens ha 
ensenyat noves maneres d’entendre les relacions amb els altres i amb el 
món i ha redefinit les nocions clàssiques de temps, espai i matèria.

El fluxe comunicatiu a temps real i la transformació permanent dels contin-
guts en línia pot desprendre la sensació que tot allò que es publica cadu-
ca amb relativa rapidesa. Contràriament, l’escriptura amb tinta electrònica 
emet una de les empremtes més difícils d’esborrar. Aquesta característica 
suposa una multiplicació dels efectes nocius de l’assetjament realitzat a tra-
vés de les xarxes, ja que a la persona agredida li resulta més difícil seguir 
el rastre de la persona agressora, protegir-se dels seus actes i eliminar els 
senyals de l’agressió.

Exhibicionisme i voyeurisme
Internet, i especialment les xarxes socials, són llocs des d’on mirar, però 
també des d’on ser mirat o mirada. De la mateixa manera que els i les jo-
ves tenen cura de la seva identitat fora de línia, també construeixen una (o 
diverses) identitats digitals. La immediatesa i el frenesí propis d’una xarxa 
que mai dorm fan pensar que la identitat digital requereix una alimentació 
contínua (fotografies, vídeos, enllaços, opinions, etc.) per tal de mantenir-se 
viva, interessant i apel·lativa per la mirada dels altres. L’exhibicionisme i el 
voyeurisme s’han convertit en pràctiques diàries que substitueixen el flux 
comunicatiu real per un joc de fet i amagar de mirades.

Les noies i els nois viuen de manera diferenciada aquestes dues pràctiques. 
Mentre que el cos de les dones s’ha representat, tradicionalment, per satis-
fer la mirada voyeur de l’altre, els homes han estat tradicionalment aquest 
“altre” que mira, aquells per a qui es desplega l’espectacle de l’exhibició. El 
pes del costum sovint afavoreix que aquesta tradició sexista es perpetuï a 
través dels comportaments que moltes i molts joves representen i posen en 
escena, també en l’escenari virtual.

La convivència del gènere i la vida en línia (1 de 2)TEMA 2

http://www.bcn.cat/dona
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L’anonimat
Així mateix, la xarxa permet pràctiques com l’anonimat que pot ser una es-
tratègia vàlida per a la protecció, l’associació i l’enfortiment, a la manera 
com l’empren els i les hackers de plataformes anònimes de defensa dels 
drets de les persones com ara Anonymous o Wikileaks.

L’anonimat a la xarxa, però, també pot emprar-se en clau negativa per tal 
d’aprofitar-se de la impunitat que ofereix la identitat secreta i perpetrar ac-
cions de ciberassetjament, com ara la persecució a través d’un perfil fals, el 
registre d’una persona a un web, xat o xarxa sense el seu consentiment, la 
posada en circulació de material fotogràfic o audiovisual difamatori, etc.

La convivència del gènere i la vida en línia (2 de 2)TEMA 2

La construcció del concepte de gènere

http://www.bcn.cat/dona
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Objectius del mòdul 2

1. Identificar els mecanismes que intervenen en la construcció de les identitats digitals i 
algunes de les pràctiques més comunes.

2. Posar en relació la cultura de l’autopromoció a les xarxes i els estereotips de gènere.

3. Fomentar la navegació crítica i responsable.

Identitats en xarxaMÒDUL 2

http://www.bcn.cat/dona
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La societat de la informació: identitats múlti-
ples, perfils i dades personals
La identitat s’entén com una pràctica social que resulta de la interacció amb 
el món i amb els altres. El ciberespai és un entorn que permet múltiples 
experiències, immediates i travessades per l’hipervincle. En aquest context, 
els i les habitants de l’espai virtual poden interactuar a través de múltiples 
identitats fruits de diverses accions comunicatives. El ventall d’identitats vir-
tuals que es poden posar en escena a plataformes de realitat virtual com 
ara Second Life o Home (Play Station) permeten explorar experiències rela-
cionals sense el risc que comportaria viure-les en primera persona. Aquests 
terrenys virtuals són camps per a l’experimentació identitària de nois i noies 
que volen explorar diversos camins i les seves conseqüències sense haver de 
patir-les en el seu cos.

De l’autorepresentació a l’autopromoció
El ciberespai és un univers on, a primera vista, no hi intervenen els objec-
tes ni els cossos, sinó la representació dels objectes i dels cossos. Malgrat 
aquesta creença, els actes comunicatius que s’hi produeixen poden tenir 
conseqüències sobre els cossos, de la mateixa manera que una crida popu-
lar realitzada a través de Twitter pot reunir, el dia i l’hora convinguda, milers 

de persones a una plaça.

Les xarxes es nodreixen dels actes comunicatius que es realitzen entre les 
persones usuàries, però també de la informació que aquestes publiquen al 
seu perfil. El perfil s’alimenta de tota aquella informació que representa a la 
persona usuària i que aquesta comparteix amb la comunitat virtual. És clar 
que l’autorepresentació forma part del j,oc de miralls que significa viure a 
la xarxa i de les estratègies que aquesta té per construir llaços i afinitats al 
món virtual. Això no obstant, quan l’autorepresentació respon més aviat a la 
voluntat de trobar “seguidors” o “seguidores”, es converteix ràpidament en 
autopromoció i perd la seva capacitat associativa i cooperativa.

La cultura de l’autopromoció, incentivada per unes xarxes socials que pro-
mouen l’èxit a través del botó “m’agrada” (Facebook, Tuenti, Instagram...), 
s’activa quan la persona usuària modula el tipus de contingut o informació 
que penja segons la resposta que obté de la comunitat. Tenint en compte 
que a la vida en línia es busca la mateixa aprovació que a la vida fora de línia, 
els i les usuàries més joves poden tendir a buscar la validació i valorització 
dels seus comentaris en forma de “m’agrada”.

En el terreny de l’autopromoció, l’exhibició del cos ocupa un lloc central, 
especialment en el cas de les noies. A l’era de la imatge digital, les imatges 
estereotipades també es reprodueixen. Els cossos de les noies, a més d’es-
tar immersos en una cultura representativa concreta, són més presents que 
mai, i aquesta presència genera una pressió estètica i social molt determina-
da. Els cossos femenins estan sobreexposats, sobresexualitzats i, en definiti-
va, sobrecodificats.

Identitats (1 de 1)TEMA 1

Identitats en xarxaMÒDUL 2

http://www.bcn.cat/dona
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Miralls digitals: la vivència pública del que és 
privat
Internet ha modificat la nostra percepció de l’esfera íntima i de la privacitat. 
La privacitat entesa per una persona de principis del segle XX no té res a veu-
re amb la privacitat entesa des de les polítiques d’una xarxa social del segle 
XXI. Canviar de centre escolar, berenar a un lloc nou, marxar de cap de set-
mana, enfadar-se amb un amic o amiga o deixar-ho amb la parella han esde-
vingut assumptes amb lloc propi als murs de les xarxes socials que empren 
els i les joves. A mesura que les persones usuàries de les xarxes socials van 
filtrant un major nombre de dades personals i referents a les seves esferes 
més íntimes, les nocions del que és públic i el que és privat es redefineixen.

Aquests nous termes segons els quals es defineix el que és privat realimen-
ten les pràctiques exhibicionistes (de les quals es parla al Tema 2 del mòdul 
1: La convivència del gènere i la vida en línia). Mirar i mostrar-se són actes 
esquitxats per la marca de gènere. A occident, la tradició de la representació 
(pintura, fotografia, cinema i cultura audiovisual) ha fomentat que el cos 
de la dona sigui un objecte a exhibir per al gaudi de la mirada de l’altre, és 
a dir, per al plaer de l’home. Aquesta herència cultural, enfortida avui per 
la reproducció massiva a Internet d’imatges i produccions audiovisuals que 
persegueixen els ideals de bellesa contemporanis, exerceix una forta pressió 
en els i les joves adolescents i en la construcció de les seves identitats.

Cessió de dades, publicitat i estereotips de 
gènere
Les múltiples identitats virtuals troben el seu lloc d’exhibició pública, prin-
cipalment, al perfil personal. Aquest es nodreix de dades personals (nom i 
cognoms, data de naixement, lloc de residència, interessos i gustos, fotogra-
fies i vídeos, etc.) que els usuaris i les usuàries proporcionen a l’empresa que 
hi ha darrere de la plataforma que s’utilitza en cada cas (Google, Facebook, 
Whatsapp, etc.) i que aquesta gestiona segons unes polítiques de privacitat 
no sempre del tot transparents ni respectuoses.

El default power o “poder per defecte” és la cessió a l’empresa tecnològi-
ca de la capacitat de gestió de les nostres dades en el moment d’acceptar 
les condicions generals del contracte. Així, aquestes corporacions, per a les 
quals l’intercanvi d’informació és el centre de l’activitat i el benefici econò-
mic, poden cedir les dades personals dels perfils de les persones usuàries a 
empreses de publicitat selectiva, per exemple, sota el pretext de dirigir els 
anuncis de manera més encertada entre el seu públic comprador potencial.

Privacitat (1 de 1)TEMA 2

Identitats en xarxaMÒDUL 2
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Objectius del mòdul 3

1. Identificar la presencia a les xarxes dels mites i les creences vinculades al concep-
te d’amor.

2. Saber detectar les microviolències que es produeixen en el context de les tecno-
logies de la informació i la comunicació.

3. Conèixer i valorar les potencialitats de les xarxes de suport en línia, així com les 
campanyes de protecció específica en línia.

4. Fomentar els usos creatius de les xarxes socials i d’Internet en general per tal de 
promoure conductes preventives i responsables davant el ciberassetjament.

MÒDUL 3 Les relacions socials i afectives

http://www.bcn.cat/dona
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L’amor romàntic i les relacions abusives a les 
xarxes socials
L’omnipotència, la perdurabilitat, l’exclusivitat, la gelosia, la “mitja taronja”, 
la sexualitat, el matrimoni o la fidelitat són alguns dels mites que envolten 
la construcció de la idea de l’amor romàntic que busquen moltes persones, 
especialment els joves i de manera molt concreta les noies. Les creences 
socials i culturals al voltant de l’amor sovint converteixen la parella en una 
cosa màgica, allunyada de la realitat, alhora que poden justificar la violència 
i les pràctiques de control entre els membres de la parella. Per tal d’apropar-
se a les relacions amb unes expectatives realistes i amb plena capacitat de 
gaudir de i amb l’altra persona, els i les joves han d’aprendre a desfer-se de 
les concepcions heretades.

Igual que els estereotips de gènere o el llenguatge androcèntric, els mites de 
l’amor romàntic segueixen avui i amplifiquen el seu radi d’afectació a través 
de les tecnologies de la informació i la comunicació. A més, els sistemes de 
control de lectura de missatges o de l’última connexió, entre altres, accen-
tuen les pràctiques de vigilància entre els membres de la parella i participen 
dels mecanismes de l’amor possessiu. La tecnologia, massa sovint conside-
rada neutra, desenvolupa en casos com aquest un paper gens imparcial en 
el foment de les microviolències.

Sexualitat, desitjos i gèneres no normatius
La societat de la qual formem part encara marca de manera diferenciada 
les noies i els nois, les dones i els homes, i això es nota en la manera com es 
construeixen els desitjos i les relacions sexuals.

Sovint es pensa que les noies han d’estar supeditades al desig masculí i que 
els nois han de mostrar fortalesa i vigor sexual, alhora que han de ser ca-
paços de protegir la noia de qualsevol situació de risc.

De la mateixa manera, els desitjos no normatius, és a dir, aquells que no en-
caixen amb els estereotips d’home i dona heterosexuals normatius, encara 
són objectiu de prejudicis i crítiques. Així doncs, els nois que tenen moltes 
relacions sexuals són considerats uns “triomfadors”, però les noies que fan 
el mateix són titllades de “fàcils” o “putes”; els nois femenins són uns “ma-
rietes” i les noies masculines, uns masclots o marimachos.

A més del model heterosexual, que sovint se suposa únic i natural, existeixen 
altres pràctiques amoroses i eròtiques. Visibilitzar les homosexualitats mas-
culina i femenina, la bisexualitat o l’amor i el desig transgènere promou la 
diversitat d’experiències lliures i ajuda a prevenir l’exercici de la violència. 
Internet és, en aquest sentit, i en contra dels imperatius clàssics, un espai de 
visibilitat per a opcions sexuals diverses i d’apoderament dels individus i les 
comunitats dissidents.

Velles narracions, noves plataformes: el lloc de l’amor i el desig a les xarxes (1 de 1)TEMA 1

Les relacions socials i afectivesMÒDUL 3
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Les manifestacions de la violència masclista a l’escenari de les multipanta-
lles es produeixen en diversos formats. El que abans podia ser una agressió 
verbal, avui pot trobar diversos suports tecnològics i diferents plataformes 
virtuals per a perpetrar-se.

Des del control de la darrera hora de connexió a Whatsapp fins a la sostrac-
ció de la contrasenya de Facebook, passant pel sexting o per la pornografia 
de revenja, el ciberassetjament amplifica terriblement l’abast i les conse-
qüències de les microviolències dins la parella.

Alguns tipus de violència digital a les relacions de parella

• Cessió o sostracció de contrasenyes i/o usurpació de perfil: algunes per-
sones, sota el supòsit de demostrar confiança en la seva parella, compar-
teixen les seves contrasenyes d’accés al correu electrònic o a les xarxes 
socials. L’ús d’aquestes dades sense el permís de la persona propietària, 
així com els actes de vandalisme que se’n desprenguin (lectura de mis-
satges privats, modificació de dades del perfil, difamació d’informació, 
escrita o audiovisual, etc.) s’ha de considerar una acció de control pròpia 
del ciberassetjament.

• Control a través de dispositius mòbils: els dispositius de control de re-
buda de missatges (doblecheck) o d’última connexió establerta, poden 
ser eines per a exercir el poder sobre l’altre a través del control de les 
seves anades i vingudes. Les persones han de poder viure la seva relació 
amb llibertat, lluny de la gelosia i la possessió.

• Insults: l’enviament continu de missatges ofensius i amenaces, així com 
de virus, correus brossa i altres programes nocius també és una forma 
de violència.

• Difamació: pàgines web com els informers han generat plataformes de 
difusió de rumors entre iguals. La difamació d’algú a la xarxa a través 
de comentaris, rumors o mentides denigrants es considera ciberasset-
jament.

• Sexting: enregistrar amb el mòbil o la webcam un acte sexual no és una 
conducta perillosa en si mateixa ni té per què tenir una finalitat assetja-
dora. La publicació o filtració d’aquestes imatges sense el consentiment 
de les persones que hi apareixen i amb la intenció de denigrar algun o 
alguna de les participants, però, sí que és un acte violent i denunciable.

• Pornografia de revenja: aquest fenomen es produeix quan una perso-
na (normalment el noi) envia imatges sexuals enregistrades de la seva 
parella o ex-parella (normalment una noia) a una pàgina web pornogrà-
fica. Un cop en línia, aquestes imatges són difícilment recuperables i les 
conseqüències per a la persona exposada poden ser molt greus a llarg 
termini.

Microviolències multiplataforma a les relacions de parella (1 de 1)TEMA 2
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Protecció específica, usos creatius i apodera-
ment
En tant que univers comunicatiu per excel·lència, Internet és una porta d’ac-
cés a altres individus, plataformes, entitats i un espai idoni per a la creació 
de xarxes de protecció i suport mutu. Se sap que les campanyes de preven-
ció de la violència masclista, homòfoba o racista que es posen en circulació 
a la xarxa adquireixen un impacte comunicatiu molt més vast entre els i les 
joves que aquelles que ho fan als canals tradicionals, com ara la televisió. La 
sensibilització al voltant de la xarxa i a través de la xarxa pot tenir una reper-
cussió molt positiva.

Des de protocols policials d’actuació en cas de ciberassetjament fins a 
col·lectius per a la protecció específica, la xarxa posa en contacte els diver-
sos agents en joc i facilita l’associació i l’apoderament individual i col·lectiu. 
La superació de vivències conflictives en primera persona pot esdevenir un 
factor clau per a la gestació i desenvolupament de projectes de denúncia 
creatius i positius, com ara els portals Sexismocotidiano-EverydaySexism (es-
pana.everydaysexism. com), The Nu Project (thenuproject.com), TheUnslut 
Project (theunslutproject.org), El cazadorcazado (http://www.pikaramagazi-
ne. com) o Thinspiration (un projecte artístic de Laia Abril).

La denuncia a través de la paròdia
El sentit de l’humor és una eina molt transgressora capaç de canalitzar re-
flexions i posar en moviment respostes creatives i positives a altres produc-
cions audiovisuals sexistes o promotores de la violència. Molts dels i les jo-
ves d’avui en dia, immersos en l’era digital, gaudeixen dels mitjans tècnics 
necessaris per produir un vídeo de denúncia. Amb un telèfon mòbil es pot 
enregistrar so i imatge en alta qualitat i amb programari lliure es pot editar 
fàcilment i gratuïtament. En aquesta direcció han anat moltes de les respos-
tes virtuals a algunes de les campanyes sexistes dels darrers anys. La xarxa 
permet que la mateixa viralitat que amplifica el missatge sexista actuï de 
megàfon de les denúncies i paròdies, tot afavorint la posada en marxa del 
dispositiu crític, la llibertat d’expressió i la varietat de continguts.

Xarxes de suport (1 de 1)TEMA 3
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Glossari

Anonimat: pràctica cibernètica de qui no fa conèixer el seu nom i actua da-
rrere d’una identitat oculta o falsa. No s’ha de considerar necessàriament 
una pràctica de risc, sinó que pot servir com a protecció específica per a la 
navegació segura.

Autorepresentació: descripció de la pròpia identitat a partir de la represen-
tació d’un o una mateixa, ja sigui de manera figurativa o metafòrica. En el 
món virtual, l’autorepresentació es realitza a través dels perfils personals i 
mitjançant les fotografies, els materials audiovisuals i, en general, tot aquell 
contingut que s’empra per fornir les xarxes socials.

Cessió o sostracció de contrasenyes i/o usurpació de perfils: sota el supòsit 
de demostrar confiança en la seva parella, algunes persones comparteixen 
les seves contrasenyes d’accés al correu electrònic o a les xarxes socials. 
L’ús d’aquestes dades sense el permís de la persona propietària, així com 
els actes de vandalisme que se’n desprenguin (lectura de missatges privats, 
modificació de dades del perfil, difusió d’informació difamatòria, escrita o 
audiovisual, etc.) s’ha de considerar una acció de control pròpia del ciberas-
setjament.

Ciberassetjament: l’assetjament que s’exerceix a través de plataformes 
virtuals en l’entorn del ciberespai rep el nom de ciberassetjament. Inclou 
agressions digitals com la difamació, el control, la usurpació de perfils, la 
sostracció de contrasenyes o la pornografia de revenja, entre altres.

Ciberespai: espai virtual transitat i viscut per les i els internautes.

Defaultpower: el defaultpower o poder per defecte és aquell que es cedeix 

automàticament a una empresa tecnològica en el moment d’acceptar el plec 
de condicions de seguretat.

Estereotip: conjunt d’idees que s’obtenen a partir de les normes culturals 
prèviament establertes i que poden convertir-se, a ulls d’un grup o una so-
cietat, en un model de comportament desitjable que cal seguir per ser ac-
ceptat o acceptada.

Exhibicionisme: acte de mostrar a altres persones activitats que formen part 
de la nostra intimitat.

Gènere: construcció social amb atribucions de comportaments i actituds di-
ferenciades per a cada sexe.

Hackers: persones entusiastes de la informàtica i coneixedores de la ciber-
nètica que sovint estan relacionades amb l’activisme en defensa d’una Inter-
net lliure.

Intersexual: persona que neix amb característiques sexuals ambigües.

Mems: és el nom que reben popularment un tipus d’imatges a les quals 
s’associa una frase o text breu i que corren per Internet com a resposta a 
fenòmens culturals, notícies d’actualitat o simples acudits. El terme “mem” 
és un neologisme introduït el 1976 per Richard Dawkins per designar les 
unitats mínimes d’herència i transmissió cultural.

Microviolències masclistes: fan referència a aquelles mesures de control, 
domini i subjugació patriarcals que actuen en el terreny d’allò simbòlic i psi-
cològic, i exerceixen violència envers les persones dominades.

GLOSSARI
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Pàgines informer: són pàgines web o perfils de xarxes socials destinades 
a posar en circulació informacions rebudes des d’alguns centres educatius 
i que, en alguns casos, s’utilitzen per publicar calúmnies i difamacions de 
nois, noies i professorat.

Pàgines pro-ana i pro-mia: pàgines web que fan apologia de conductes 
anorèxiques i bulímiques respectivament. Sovint estan escrites per noies i 
adreçades a altres noies.

Pornografia de revenja: aquest fenomen es produeix quan una persona 
(normalment un noi) envia imatges sexuals enregistrades de la seva parella 
o ex-parella (normalment una noia) a una pàgina web pornogràfica. Un cop 
en línia, aquestes imatges són difícilment recuperables i les conseqüències 
per a la persona exposada poden ser molt greus a llarg termini.

Sexting: La publicació o filtració d’imatges o enregistraments sexuals sense 
el consentiment de les persones que hi apareixen i amb la intenció de deni-
grar algun o alguna de les participants.

Sobrecodificació del cos femení: els cossos de les dones han estat objec-
te de representació d’innombrables pintures, fotografies, enquadraments 
cinematogràfics, publicitaris, peces audiovisuals, mems virtuals, etc. Tradi-
cionalment, doncs, els codis de representació han dotat aquests cossos d’un 
seguit de significats: les pietats i les verges de l’art religiós, les dones fatal 
del cinema negre o les dones objecte de la publicitat sexista en són alguns 
exemples. Per això, es diu que el cos femení està immers en una allau de 
significants i significats que l’envolten, el travessen i el construeixen en els 
imaginaris col·lectius.

Transgènere: persona que viu el gènere “oposat” al que li va ser assignat en 

néixer, però no es sotmet necessàriament a modificacions corporals. És un 
trànsit en el gènere i, per tant, social.

Transsexual: persona que modifica el seu cos per viure en el gènere amb què 
s’identifica. És un trànsit en el sexe i, per tant, corporal.

Travesti: persona que ocasionalment es vesteix i actua segons els codis del 
seu gènere “oposat” encara que en la seva vida quotidiana s’identifiqui amb 
el gènere que li va ser assignat en néixer. En alguns contextos llatinoame-
ricans el terme travesti fa referència al que aquí entenem com a persona 
transgènere.

Vídeo viral: creacions audiovisuals divulgades a través d’Internet i que es 
converteixen en veritables fenòmens socials i, fins i tot, profitoses eines de 
màrqueting, gràcies a la difusió mitjançant missatgeria, blogs, xarxes socials, 
pàgines web, etc.

Violència masclista: Violència masclista: la violència que s’exerceix contra 
les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigual-
tat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les do-
nes i que –produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les 
amenaces, les intimidacions i les coaccions– tingui com a resultat un dany 
o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic 
com en el privat.

Violència simbòlica: és la violència que s’exerceix a través del conjunt d’es-
tructures de pensament, culturals i socials d’un determinat grup en un de-
terminat moment.

Voyeurisme: acció de mirar, associada al plaer, sense que ens vegin, les acti-
vitats que formen part de la intimitat de les altres persones.

GLOSSARI
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