
GLOSSARI 

Coeducació Mètode educatiu basat en educar en la igualtat des de la diferència, possibilitant la llibertat 
d’expressar-se sense la mediació d’estereotips de gènere i donant suport a l’alumnat amb 
comportaments de gènere no normatius. 

Identitat de 
gènere 

Sentiment de pertinença a un gènere determinat. 

Orientació sexual Tendència d'una persona a sentir atracció sexual per altres persones o no segons el sexe o el 
gènere a què pertanyen. 

Gènere Conjunt de característiques d'origen cultural relatives a patrons de comportament i d'identitat 
sobre la base de les quals s'estableix socialment la distinció entre homes i dones. 

Sexe Configuració genital d’una persona. No es correspon amb el gènere. 

Interseccionalitat Teoria que defensa que les diferents formes de discriminació, com ara l'homofòbia, el racisme i el 
sexisme, tenen punts de connexió en les causes i s'han d'estudiar de manera interrelacionada per 
poder combatre-les. 

Heteronorma Règim social, polític i econòmic que imposa les pràctiques sexuals heterosexuals mitjançant 
diversos mecanismes mèdics, artístics, educatius, religiosos, jurídics, etc., i a través de diverses 
institucions que presenten l'heterosexualitat com a necessària per al bon funcionament de la 
societat i com l’únic model vàlid de relació sexoafectiva i de parentiu. 

Afectivosexualitat Conjunt d’experiències vitals, emocions, creences, coneixements,... entorn a l’afectivitat i la
sexualitat, ja sigui amb la pròpia persona o compartides amb altres. 

Binarisme de 
gènere 

 Sistema de pensament institucionalitzat que restringeix la divisió del sexe i el gènere a les 
categories de masculí i femení, les quals es perceben com a independents, oposades i immutables. 

Disfòria de 
gènere 

Sentiment de pertànyer a un gènere diferent del sexe de naixement. Gràcies a la lluita 
d'associacions LGBTI, la disfòria de gènere ha deixat de ser considerada una malaltia per part de 
l'Organització Mundial de la Salut. Es considera "incongruència de gènere" per a que pugui constar 
en els manuals i així, qui vulgui rebre tractament mèdic, el pugui rebre. 

Expressió de 
gènere 

Forma i manera d'expressar-se, gustos i comportament que s'espera d’un determinat gènere, que 
ve imposat. Hi ha l'expressió de gènere masculí, l'expressió de gènere femení i per a les persones 
andrògines l'expressió de gènere és una barreja, que pot ser variable, de les dues. 



Bisexual Persona que es sent afectivosexualment atreta per persones del mateix gènere i d’altres (un o 
varis). 

Cisgènere Persona que se sent del gènere que se li va assignar al néixer. 

Gai Home que es sent afectivosexualment atret per altres homes. 

Lesbiana Dona que es sent afectivosexualment atreta per altres dones. 

Heterosexual Persona que es sent afectivosexualment atreta per persones d’un gènere diferent al seu. En el 
sistema binari en el que estem, s’utilitza per designar a les dones atretes pels homes i als homes 
que ho són per les dones. 

Homosexual Persona que se sent emocional o físicament atret per membres del mateix sexe. 

Pansexual Persona que se sent atreta per altres persones independentment del seu gènere. 

Intersexual Persona que ha desenvolupat de manera natural característiques físiques sexuals pròpies tant dels 
homes com de les dones. 

Persona no 
binària 

Dit de la persona amb una identitat de gènere que se situa fora de la classificació binària 
home/dona. 

Trans Terme que engloba a totes aquelles persones que s’identifiquen amb un gènere diferent a 
l’assignat al néixer o que expressen la seva identitat de gènere de manera no normativa. 

Homofòbia Por irracional, odi, intolerància, prejudici o discriminació contra les persones LGTBI. 

Lesbofòbia Por, odi, intolerància, prejudici o discriminació contra les lesbianes. Com amb l’homofòbia, es pot 
parlar de lesbofòbia interioritzada i lesbofòbia institucionalitzada. 

Ploma Conjunt de manifestacions o gestos característics d'una persona que socialment es consideren 
propis de l'altre sexe. És especialment habitual l'ús de l'expressió tenir ploma (o no tenir ploma, 
tenir molta ploma, tenir poca ploma, etc.). Des de l’activisme LGTBI es reivindica positivament. 

Plumofòbia Aversió a la ploma o a les persones amb ploma. 

Transfòbia Odi, por, intolerancia, discriminació o prejudici irracional contra les persones trans. Pot manifestar-
se en forma d’abús verbal, emocional, físic i sexual contra les persones trans. 



Transgènere Persona que se sent d’un gènere diferent al que se li ha atribuit al néixer, amb independència 
que s’hagi o es vulgui sotmetre o no a un trànsit corporal, com la hormonació o una intervenció 
quirúrgica.  És un terme menys restrictiu i més neutre que el de transsexualitat que aspira a oferir 
un camp més ampli i despatologitzant que el mot transsexual, acollint altres identitats no 
polaritzades entre home i dona i diferents maneres de transitar. 

Queer Corrent social que fuig de les identitats estàtiques binàries, entenent que les persones transiten 
entre els gèneres. També considera que la raça, la classe social, el lloc de naixement i el gènere 
generen jerarquies socials.Trànsit 

Trànsit o 
transició 

Procés de naturalesa i durada variables pel qual una persona transgènere passa a adoptar 
permanentment l'aparença, les maneres o les característiques físiques atribuïdes al gènere amb 
què s'identifica. La transició pot incloure o no mesures com ara la teràpia hormonal o l'operació 
de reassignació sexual. Les persones que fan la transició poden acabar vivint en el gènere amb 
què s'identifiquen o bé, si no s'identifiquen amb cap dels dos gèneres establerts segons el 
sistema binari tradicional, optar per no definir el seu gènere.  

Transsexual Persones en les que la seva identitat de gènere difereix al gènere assignat al néixer. La persona 
transsexual considera necessari transformar el seu cos a través de tractament hormonal i/o 
cirurgies de reassignació sexual. És una categoria mèdica que ha servit per classificar 
psiquiàtricament com a trastorn la diversitat d’identitats de gènere. Hi ha diverses identitats de 
gènere que no es corresponen amb la necessitat d’intervenció hormonal i de cirurgia i que se 
senten excloses de la denominació de transsexual. 

Tranvestit/da Persona que es vesteix amb roba que s'associa al sexe oposat al seu de naixement. Pot donar-se 
en públic o en privat, ocasionalment o contínuament. No té perquè tenir a veure amb la seva 
orientació sexual o identitat de gènere, sinó amb la seva expressió de gènere. 


