
 

 

Aquesta activitat, titulada SEXE, GÈNERE, ORIENTACIÓ I EXPRESSIÓ, es pot portar a 

terme en una sessió d’una o dues hores aproximadament. Pot servir per a clarificar 

conceptes, però cal no anar massa de pressa, perquè interessa que vagi acompanyada 

d’una implicació emocional per part de les noies i els nois.  

Visualitzem el primer vídeo La ment en bolquers. Expliquem a l’alumnat que és molt 

important la diferenciació entre el sexe amb el que hem nascut (binarisme: home/dona) 

i el gènere que ens assignen.  

Una vegada que hem diferenciat allò, passem als dos següents vídeos i obrim un debat: 

 Quants de sexes coneixes? 

 I de gèneres? 

 En què es diferencia el sexe i el gènere? 

 Què és l’orientació sexual? Quants tipus podries dir-ne 

 Creus que una persona homosexual o lesbiana es diferencia d’una heterosexual 

per com actua? 

 Què és l’expressió de gènere? 

 ... 

GLOSARI DE TERMES: 

 SEXE BIOLÒGIC: Fins a la setena setmana de gestació no existeix una diferenciació, 

compartint un tubercle genital semblant. En la majoria dels casos es produeix un 

desenvolupament de vagina/úter o de penis/testicles. Això no obstant, algunes 

persones desenvolupen característiques d’un i de l’altre sexe biològic. 

 ORIENTACIÓ SEXUAL: Qui ens agrada. En gran mesura, els nostres gustos estan dirigits 

per l’educació rebuda, la qual cosa ens encamina cap a l’heterosexualitat. 



 GÈNERE: Es tracta d’una construcció social. S’ha construït un model binari on classificar 

les persones, assignant a cadascuna un seguit de rols establerts abans de néixer. 

 IDENTITAT DE GÈNERE: Què ens sentim, és a dir, home, dona o una altra opció que no 

es correspon amb les anteriors.  

 EXPRESSIÓ DE GÈNERE: La nostra societat pren com a masculí un determinat estereotip, 

i per femení, un altre de diferent. Entre un i l’altre existeix una extensa varietat de 

possibilitats, com ara dones fortes amb “característiques masculines”, homes molt 

delicats i sensibles, “amb ploma” (independentment de l’orientació sexual)... 

 LESBIANA: Dona que se sent emocionalment o físicament atreta per altres dones.  

 GAI: Home que se sent atret emocionalment o físicament per altres homes.  

 TRANSGÈNERE: Persona que no està d’acord amb el gènere assignat quan va néixer, que 

rebutja el binarisme de gènere i no se sent  identificada amb el gènere masculí ni femení. 

Per això habitualment no se sotmet a cirurgia ni a tractament hormonal  per assignar-se 

a un gènere concret.  

 TRANSEXUAL: Persona que no està d’acord amb el gènere assignat quan va néixer. Per 

sentir-se a gust amb el seu cos necessita passar per processos quirúrgics, hormonals i 

psicològics, i reflectir en els documents oficials el canvi de gènere.  

 TRANSVESTIT-IDA: Persona a la qual li agrada utilitzar roba que no es correspon amb el 

seu gènere segons les normes establertes. No és quelcom constant en la seva vida, i no 

té a veure amb la seva orientació sexual.  

 BISEXUAL: Persona que se sent atreta per dones i homes.  

 ASEXUAL: Persona que no se sent atreta per cap persona. 

 INTERSEXUAL: Persona que compta amb característiques genitals d’home i de dona. Els 

seus cromosomes no s’adeqüen al model binari XY o XX. Se l’ha anomenada 

«hermafrodita», si bé aquest terme té un cert sentit negatiu. En la majoria dels casos se 

li assigna un gènere determinat i per a això utilitza la cirurgia. Aquesta assignació 

acostuma a ser una font de problemes físics i psicològics, i en molts casos les persones 

intersexuals no estan d’acord amb el gènere assignat quan neixen o a l’adolescència. 

 QUEER: En anglès significa rar o rara, gallimarsot, marieta i en general s’utilitza per 

definir a la persona que viu al marge de la norma. Per una banda, també es refereix a un 

corrent social que va sorgir vinculat al moviment feminista als EUA durant les dècades 

dels 80 i 90. Aquest corrent fuig de les identitats estàtiques que culturalment se’ns 

imposen, entenent que les persones transiten entre els gèneres. I per una altra banda, 

fa una reflexió seriosa quant als privilegis: la raça, la classe social, el lloc de naixement i 

el gènere ens converteixen en persones amb privilegis o sense, i generen ciutadans de 

primera, de segona o de tercera. 

 HETERONORMA: La nostra societat està basada en un model binari, que pressuposa 

únicament persones heterosexuals. En el nostre entorn, a més, només preveu persones 

de pell blanca, de classe mitjana i que formen part d’un model tradicional de família. 

Imposa un model tradicional en què les relacions estan basades en el patriarcat, 

necessari per sostenir el sistema econòmic capitalista. Per contra, la nostra sexualitat i 

capacitat de relacionar-nos no es corresponen amb aquest model tradicional. 

 TEST DE LA VIDA REAL: Procés que les persones trans han de passar per poder realitzar 

el canvi de gènere en els documents oficials. 


