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PRESENTACIÓ 

Multiplicitat d’opcions: identitat i sexualitat, més enllà del binarisme i la heteronorma 

La identitat de gènere i l’orientació sexual són 

construccions socials, obertes, flexibles i dinàmiques. 

Existeixen multiplicitat d’opcions, ja que cada persona 

s’identifica i sent d’una manera pròpia i única. En la 

societat on vivim existeixen categories que ordenen i 

classifiquen a les persones, no només en termes de 

gènere: home-dona, blanc-negre, ric-pobre, 

heterosexual-homosexual, jove-vell, etc. Aquestes 

categories solen ser dicotòmiques i binàries, és a dir, dos 

extrems contraposats que obliden tot un ventall de 

possibilitats intermitges. A més, estan regides per uns 

estereotips associats a cada categoria, amb un valor 

social diferent per a cadascun que sovint situa a les 

persones que estan en un extrem en una posició de 

privilegi i a les que estan a l’altre extrem en una posició de desigualtat. Per exemple, si naixem amb 

vulva ens diuen que som dones, ens hem de comportar seguint els patrons de la feminitat (fines, 

amables, cuidadoses, etc.), ens podem posar vestits, talons, pintar-nos, ens hem de sentir atretes 

pels homes i ocupem un lloc de desigualtat en la 

societat en relació a ells (feines menys valorades, ser 

tractades com a objectes sexuals, etc.). O, si hem 

nascut a Catalunya, tenim dret a treballar, viure i gaudir 

dels drets que ens atorga l’estat del benestar, però si 

hem nascut al Marroc o a Colòmbia tenim moltes més 

dificultats i se’ns posen moltes més traves per accedir a 

aquests drets humans. Quan es combinen diferents 

eixos d’opressió es manifesten diferents realitats de 

desigualtat i discriminació (interseccionalitat). 

Les normes del gènere limiten la nostra llibertat de construir-nos com a persones lliurement. Sovint 

no ens n’adonem perquè naturalitzem coses com que a la majoria de nois els hi agradi el futbol o 

portin el cabell curt mentre que la majoria de noies prefereixi parlar de les seves intimitats o es 

depilin. Cal fer una reflexió sobre fins a quin punt som com som perquè ens agrada ser així o perquè 
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d’alguna manera, més o menys subtil, els diferents ímputs que hem anat rebent al llarg de la vida 

ens han portat aquí i llavors valorar quin lloc ocupem en la societat, si estem còmodes o no així i 

quin marge de canvi o obertura tenim.  

Podem trencar amb els estereotips de gènere, 

la qual cosa en pot portar diferents 

conseqüències. Per una banda ens pot dur a 

sancions, “càstigs”, per fer-ho, com ser víctima 

de bullying escolar per ser un nen que va amb 

faldilles a l’escola. Per altra banda, ens pot 

comportar un alliberament i una plenitud al 

sentir que podem ser com realment som. Per tal 

de que això sigui possible, és necessari que 

l’entorn (família, amistats, centre educatiu, etc.) 

ens doni suport, no ens jutgi i ens acompanyi 

amb el desenvolupament lliure de la nostra 

personalitat.  

La identitat de gènere té molt pes, no podem escapar-ne, el món ens demana que ens identifiquem 

per tal de ser reconegudes. És per això, que estan emergint noves categories socials que defineixen 

la identitat de gènere de les persones. Dona i home s’està quedant petit davant la gran diversitat 

que existeix.. Passa el mateix amb l’heterosexualitat i l’estreta visió coitocentrista del sexe. La 

orientació del desig i la sexualitat són molt més àmplies.  

Amb aquest material us convidem a que us endinseu dins de diferents categories relacionades amb 

la identitat, l’expressió de gènere i l’orientació sexual per tal que reflexioneu sobre com us afecten a 

cadascú de vosaltres aquestes normes del gènere, quin pes tenen en la vostra vida i com es 

relacionen amb les altres coses que us defineixen. 
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LA GUIA 

La guia que teniu entre les mans és un recurs de suport a la dinamització del material del projecte 

INFINITES, creat pel SAI i el Servei de Joventut del Consell Comarcal del Bages. Pretén guiar a 

dinamitzadors/es, tècniques de joventut, professorat, talleristes,... i a totes aquelles persones que 

demanin com a recurs el material d’INFINITES.  

Des del Consell Comarcal del Bages apostem per un societat lliure de violències masclistes i 

LGTBIfòbiques, on les nostres identitats i les nostres relacions no estiguin marcades per prejudicis i 

estereotips, sinó pel respecte i la confiança.  

Creiem necessaris espais participatius i de coeducació on els i les joves puguin debatre i escoltar 

totes les veus, i aprendre i desaprendre tot allò que hem construït fins ara. Donar la volta a molts 

conceptes i termes que tenim associats a diferents prejudicis és una manera de construir una mirada 

crítica, qüestionar-se tot allò que creiem i modelar actituds.  

Amb el projecte INFINITES volem crear eines de transformació social que ajudin a combatre el 

sexisme, el masclisme i la LGTBIfòbia. És per això que en aquesta guia trobareu diferents recursos 

teòrics i pràctics per poder crear espais i debatre sobre la temàtica.  

Les propostes que presentem estan pensades per a dos espais educatius diferents: EL PUNT AL PATI, 

on la temporalització és molt curta i es necessiten activitats molt dinàmiques i ràpides, i ELS TALLERS 

O EXPOSICIÓ, on la temporalització és de més d’1 hora i, per tant, tens un espai més ampli per poder 

debatre i proposar activitats de llarga durada.  

Totes les il·lustracions de la guia són de               (@naza.reth), il·lustradora i 

dissenyadora especialitzada en il·lustració eròtica i  amb un objectiu clar: reivindicar els drets de les 

dones dins del col·lectiu LGTBI+.  
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MATERIAL 

El material d’INFINITES està plantejat des de dos formats: l’EXPOSICIÓ i el PUNT AL PATI.  

L’exposició consta de 12 roll-up’s amb diferents conceptes i 2 miralls amb frases per la reflexió, i el 

material del punt al pati consta de 12 cartells DIN-A3.   

Roll-up’s i cartells DIN-A3: 

1. Infinites 

2. Lesbiana  

3. Gai 

4. Trans 

5. Bi/Pansexual 

6. Bollera/Marica 

7. Heterosexual 

8. CIS 

9. Gènere no binari 

10. Identitat de gènere 

11. I jo? 

12. Et ressona? 
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ACTIVITATS  

– PUNT AL PATI – 

L’espai del punt al pati el podem trobar en diferents instituts i centres de secundària, on la 

dinamitzadora o tècnica del joventut del municipi ofereix un espai d’informació i dinamització de 

diferents temàtiques durant el temps d’esbarjo.  

Les següents activitats són propostes ràpides per poder realitzar en el poc temps que hi ha a l’hora 

dels patis. Per poder oferir l’activitat i aprofitar bé el temps caldrà muntar abans el lloc de l’activitat, 

penjar els cartells DIN A3 i preparar el material.  

 La nostra identitat  

Temporalització 20-30’ 

Públic 

destinatari 

Alumnat de centres de secundària 

Material  - Fils de colors (dins la maleta) 

- Cartells DIN-A-3 amb els conceptes (dins la maleta) 

- Tisores (no s’inclouen) 

Descripció   Coneixem els conceptes? (10’) 

La dinamitzadora diu en veu alta els conceptes un a un, i les participants han 

d’explicar amb les seves paraules de que creuen que es tracta. En aquesta 

activitat es podria crear debat, però necessitem que siguin respostes curtes.  

 Visita de l’exposició (5’) 

Un cop hem repassat els conceptes cada participant té una estona per mirar 

l’exposició i els significats de cada concepte.  

 Creació d’un braçalet amb els fils de colors (10’) 

Havent fet la reflexió és hora de mirar endins i crear un braçalet amb els fils de 

colors. Aquest braçalet ha de tenir els colors amb els quals cada una se sent 

identificada o s’hi ha sentit en algun moment de la seva vida.  
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La línia 

Temporalització 20-30’ 

Públic 

destinatari 

Alumnat de centres de secundària 

Material  - Fils de colors (dins la maleta) 

- Afirmacions relacionades amb la temàtica (als annexes) 

- Cartells DIN-A-3 amb els conceptes (dins la maleta) 

- Tisores i guix (no s’inclouen) 

Descripció   A favor o en contra (10’) 

Es dibuixa una línia al terra amb guix i totes les participants es posen a sobre. La 

dinamitzadora llença una frase i les persones que estan a favor  es mouen cap a 

un costat, les que estan en contra cap a l’altre i les que no ho tenen clar es 

queden quietes.  

 Visita de l’exposició (5’) 

Un cop hem repassat els conceptes cada participant té una estona per mirar 

l’exposició i els significats de cada concepte.  

 Creació d’un braçalet amb els fils de colors (10’) 

Havent fet la reflexió és hora de mirar endins i crear un braçalet amb els fils de 

colors. Aquest braçalet ha de tenir els colors amb els quals cada una se sent 

identificada o s’hi ha sentit en algun moment de la seva vida.  
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– EXPOSICIÓ, TALLERS O TUTORIES – 

Ens coneixem? 

Temporalització 1h 30’ 

Públic destinatari Joves i població en general 

Material  - Paper d’embalar 

- Pintures de colors (pintures, llapis, rotuladors…) 

- Imatges, revistes per retallar… 

- Diferents tipus de papers…. 

- Exposició en DinA3 o Roll Up (material inclòs) 

- Fils de colors (material inclòs)  

 

Descripció   Presentació de l’exposició i activitat (5’) 

Per començar presentem d’on venim i qui som. Expliquem una mica per sobre 

la temàtica del taller.  

 Dinàmica per trencar el gel (10’) 

Per conèixer el grup amb el que compartim el taller, fem una dinàmica de 

coneixença. Consisteix en un seguit d’afirmacions com: persones que tenen 

germans/es, persones que fan un esport en equip, persones que tenen 

mascota,... Les participants que es sentin identificades amb l’afirmació 

s’alçaran i miraran al seu voltant per veure amb qui coincideixen. Si veieu que 

teniu temps, un cop acabades les afirmacions que heu preparat, podeu dir que 

una per una preguntin una curiositat que tinguin sobre la classe, creant també 

una afirmació. Amb aquesta dinàmica veureu que hi ha curiositats de les 

persones de la classe que mai havien sortit i coses en comú entre elles que no 

sabien.  

 Visita de l’exposició (10’’) 

Deixem uns minuts perquè mirin l’exposició, i demanem que pensin en dubtes 

que els sorgeixin dels diferents conceptes.  

 Dinàmica relaxació i connexió amb una mateixa (25’) 

“Posa’t en una posició còmode, respira profundament, imagina…….. 
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Retrocedeix a la infància, el primer moment que recordis de quan erets 

petita……. 

- Com et vas adonar que erets una nena, un nen, una persona no 

binària…?  

- Quin va ser el primer cop que et vas sentir atret/a per algú? 

- Com et sents ara amb la teva identitat de gènere? I amb la teva 

orientació sexual? 

Escrivim les respostes que ens han vingut al cap 

Es fan grups de 4 (per afinitat o aleatoris) i es comparteixen les respostes. 

 Creació col·lectiva sobre les influències socials en la definició de la 

identitat de gènere i la orientació sexual (15’) 

 Creació del braçalet (15’) 

Amb els diferents fils de colors, que van lligats a cada un dels conceptes, 

hauran de crear un braçalet amb els diferents colors/conceptes amb els que es 

senten identificades o s’han sentit al llarg de la vida.  

 Tancament: Ronda de paraula amb la que es queda (5’) 

 

Referents LGTBI 

En aquest apartat proposem una activitat d’una referent LGTBI+ a les xarxes socials, en aquest cas la 

Lola Gòmez (@lulagomezfem), que és divulgadora feminista i creadora de Eres Una Caca, sèrie en 

stop motion.  

Temporalització 1h 30’ 

Públic destinatari Joves i població en general 

Material  - Exposició en DinA3 o Roll Up (material inclòs) 

- Fils de colors (material inclòs)  

- Plastilina i altres materials per construir el personatge 

 

Descripció  - Presentació de l’exposició i activitat (5’) 

Per començar presentem d’on venim i qui som. Expliquem una mica per sobre 

la temàtica del taller.  
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- Visita de l’exposició (10’) 

Deixem uns minuts perquè mirin l’exposició i analitzin els conceptes. Un cop 

vista demanarem si hi ha dubtes i resoldrem tot allò que puguem.  

- Creació artística (20’) 

Per aquesta part disposarem d’una taula amb material per crear... plastilina, 

gomets, cartolines, fils de colors, tisores, cinta adhesiva, figures lego,.... i tot 

allò que puguem, com més material millor. 

Amb tot aquest material i en grups petits, han de crear un video “STOP 

MOTION”.  

La temàtica del video ha de ser relacionada amb el col·lectiu LGTBI+, podem 

donar la opció de que sigui lliure o assignar un concepte de l’exposició a cada 

grup.  

Per veure com ho han de fer la part tècnica mostrarem diferents vídeos per 

donar idees i veure diferents tècniques artístiques:  

- Vídeo d’un exemple de la tècnica d’stop motion: 

https://www.youtube.com/watch?v=YQkC0Qs3aD0 

- Videos de @lulagomezfem sobre la sèrie Eres una caca: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Up86v0-AAk 

- Realització del vídeo (45’) 

Per gravar el vídeo recomanem que els participants es descarreguin una 

aplicació anomenada Stop Motion Studio, que ajudarà a poder anar fent fotos 

seguides i et munta el video de manera automàtica.  

- Tancament (10’) 

Per acabar, posem en comú el treball que ha fet cada persona i si podem, fem 

el visionat dels treballs. 

 

Tot i que hem seleccionat una referent per a l’activitat, us deixem un llistat de referents LGTBI+ que 

trobareu a Instagram o a altres xarxes socials per poder treballar i crear diferents dinàmiques i 

tallers.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YQkC0Qs3aD0
https://www.youtube.com/watch?v=2Up86v0-AAk
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POESIA 

@jacaranda_disidente 

@zoe.grks 

@transpoesia 

IL·LUSTRACIÓ 

@zorrasybrujas 

@dejuancristina 

@arzola_d 

@artemapache 

@alfonsocasas 

@egorod 

@naza.reth 

FOTOGRAFIA  

@louisyupanqui 

@muertealanorma 

RAP/MÚSICA 

@martab_martab_martab 

@tribade.rap 

@laclikapika 

@lasbajaspasiones 

CIÈNCIA 

@lanavuli 

ACTIVISTES 

@jordibrizo 

@koalarabioso 

@tigrilloig 
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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. 
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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. 
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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. 
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RECURSOS: 

La Lore (Associació Candela) 
Espai jove sobre sexualiat, relacions i gènere. És un espai 

virtual adreçat a adolescents, on poden fer consultes si 

tenen dubtes, inquietuds o problemes sobre sexualitat, 

relacions de parella o altres vincles afectius, relació amb el 

propi cos, a la seva identitat sexual, etc.  

http://lalore.org/la-lore-lgtbi 

Karicies 
És una pàgina web creada per la professora valenciana Rosa 

Sanchis. A la mateixa es poden trobar molts materials i recursos 

que tenen l’objectiu d’apropar l’educació afectiu-sexual a 

l’adolescència a partir d’un llenguatge comprensible, proper i 

molt interpel·lador per a aquest col·lectiu. 

http://www.karicies.com 

Els notres cossos, els nostres drets : guia 

d'educació sexual 
Guia molt àmplia i completa amb moltes propostes per treballar 

la diversitat de gènere, la sexualitat, l’estima al propi cos i la 

salut emocional. 

http://www.ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/guia-

educacio-sexual 

La coeducació i la gestió de la diversitat a les 
aules 
Aquesta guia té la voluntat d’aproximar-vos a una major 

comprensió de les dinàmiques de discriminació en general, posant 

l’èmfasi en la discriminació derivada del sistema sexe-gènere. Al 

mateix temps volen proposar algunes eines i reflexions útils per 

facilitar i convertir moments de dany potencial en oportunitats per 

créixer i construir comunitats democràtiques. 

https://es.slideshare.net/annafil/guia-de-coeducaci-catal 

   

Dones i LGTBI (Diputació Barcelona)  
Al web de la diputació de Barcelona hi ha un recull de materials molt 

interessants i en diversos formats per treballar el tema de la 

diversitat afectiu-sexual i de gènere. 

https://www.diba.cat/es/web/dones/documents-d-interes 

 

http://lalore.org/la-lore-lgtbi
http://www.karicies.com/
http://www.ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/guia-educacio-sexual
http://www.ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/guia-educacio-sexual
https://es.slideshare.net/annafil/guia-de-coeducaci-catal
https://www.diba.cat/es/web/dones/documents-d-interes
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Exposició: Un món de gèneres 
Exposició que mostra diferents realitats entorn a la 

diversitat de gèneres no binaris d’arreu del món.  

http://salutsexual.sidastudi.org/ca/registro/ff8081814f92d

bd4014fb7ddee0a00a7 

 

VIDEOS: 

Dibuixant el gènere 

Vídeos basats en el llibre “Dibuixant el gènere” en els 

que s’explica el gènere com una construcció cultural que 

regula les diferències i desigualtats entre dones i homes i 

que suposa l’exclusió de les persones trans, intersex, 

gais, lesbianes i bisexuals. Vídeos molt pedagògics que 

arriben a un públic molt ampli.  

http://www.dibgen.com/pdf/guia_pedagogica_Dibuixant_el_genere.pdf  

Que és la diversidad sexual? 
Saps quantes identitats i orientacions sexuals hi ha? 

Coneixes quina és la dimensió de la diversitat sexual en 

l'ésser humà? Has sentit parlar de intersexual, 

pansexual, bigènere, demigènere, gènere fluid, tercer 

sexe o asexual? El vídeo pretén explicar tot això de 

forma fàcil i senzilla. 

https://youtu.be/1QbTZYiQ6BA 

Dulceida sortint de l’armari 
Un personatge popular com la Dulceida, fa la seva sortida 

de l’armari públicament, mostrant les emocions que això li 

comporta. Interessant per reflexionar quines implicacions 

té dir obertament que ets gai, lesbiana o bisexual. 

https://www.youtube.com/watch?v=M7aoarf_rpI  

Oh my goig! 

“Oh my goig!” són un recull de vídeos per a tractar 

diferents aspectes de la sexualitat. És una sèrie juvenil feta 

per crear referents positius en les relacions sexo-afectives, 

amb una mirada diversa i feminista, tot denunciant tabús, 

estereotips i violències masclistes, amb la participació de 

joves en els guions de les trames. 

https://www.youtube.com/channel/UCTDwdnTAaBFHnRu

QMmSla8g 

http://salutsexual.sidastudi.org/ca/registro/ff8081814f92dbd4014fb7ddee0a00a7
http://salutsexual.sidastudi.org/ca/registro/ff8081814f92dbd4014fb7ddee0a00a7
http://www.dibgen.com/pdf/guia_pedagogica_Dibuixant_el_genere.pdf
https://youtu.be/1QbTZYiQ6BA
https://www.youtube.com/watch?v=M7aoarf_rpI
https://www.youtube.com/channel/UCTDwdnTAaBFHnRuQMmSla8g
https://www.youtube.com/channel/UCTDwdnTAaBFHnRuQMmSla8g
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Don’t stand for homofobic bulling 
Vídeo per treballar el bullying homofòbic a les aules que ens 

mostra de manera creativa la importància que tenim totes les 

persones a l’hora d’aturar l’assetjament i la discriminació. 

https://youtu.be/lrJxqvalFxM 

 

ALTRES FONTS: 

Glossari feminismes i diversitat sexual i de gènere 

La Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 

Barcelona impulsa accions per garantir la igualtat real de 

tracte, d’oportunitats i de resultats entre dones i homes i 

per garantir la no discriminació i el respecte a la 

diversitat sexual i de gènere en tots els àmbits de la 

ciutat. 
https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/ca/glossari  

Diccionari LGTBI+ 

Aquest diccionari, elaborat per la lingüista Marta Breu i 
revisat i editat pel TERMCAT, recull prop de 400 termes 
relatius a l’àmbit LGBT, és a dir, al col·lectiu de lesbianes, 
gais, bisexuals i transgèneres.  
Es tracta de terminologia vinculada amb l’orientació 
sexual, la identitat sexual i de gènere, la sexualitat i la 
relació del col·lectiu LGBT amb la societat (activisme, 
drets i família, oci, etc.). 
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/256 
 

Glossari Plataforma LaSalut 

Plataforma formada per diversos col·lectius, associacions 
i persones individuals que reivindiquem un nou model de 
salut de les persones Trans* a Catalunya. 
https://transformalasalut.wordpress.com/eines/glosari/  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lrJxqvalFxM
https://ajuntament.barcelona.cat/feminismes-lgtbi/ca/glossari
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/256
https://transformalasalut.wordpress.com/eines/glosari/
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