
✓ Ser transmissores de 
noves perspectives i nous 
models pel que fa a una 
concepció del gènere 
més igualitària.

✓ Abordar ràpidament tota 
situació d'LGBTIfòbia.

gènere en l’àmbit educatiu

Sexe biològic
Segons sexe de naixement, pots ser 
home o dona, o també intersexual.

Orientació sexual
De qui et sents atret/atreta 
sexualment, emocionalment i 
afectivament?

Expressió de gènere
Una expressió de gènere és normativa 
o no normativa per la vestimenta, el 
tall de cabells, o també per les aficions 
i les actituds.

Identitat de gènere:
✓ Com et sents: dona, home...?
✓ Si coincideixes amb el teu sexe biològic, ets 

cissexual; si no, transgènere.
✓ Hi ha persones que no s'identifiquen com a 

home ni dona: són persones no binàries.

✓ Proporcionar un entorn de 
confiança, suport i 
seguretat a l'alumnat 
LGBTI.

✓ Educar en un entorn més 
amable, segur i 
respectuós. 

✓ Protocol de prevenció, 
detecció i intervenció 
enfront l’assetjament 
escolar a persones LGBTI

✓ Protocol per a l'atenció i 
acompanyament de 
l'alumnat transgènere en 
centres educatius

LESBIANA: dona que se sent atreta 
emocionalment o físicament per altres dones.
GAI: Home que se sent atret emocionalment o 
físicament per altres homes.
BISEXUAL: Persona que sent atracció sexual per 
homes i per dones.
TRANSGÈNERE: Persona a la qual no coincideix 
la identitat de gènere amb el sexe que es va 
assignar en néixer. El mot Trans* preveu 
explícitament amb l'asterisc possibles noves 
formes de viure el gènere (persones transgènere, 
transsexual, no-binàries...), és del tot inclusiu.
INTERSEXUAL: Persona que ha desenvolupat 
biològicament característiques sexuals pròpies 
tant dels homes com de les dones.
LGBTI+/LGTBIQ+: el símbol + inclou més 
col·lectius no representats en les sigles anteriors. 
La lletra Q fa referència a la teoria queer, que no 
subscriu la divisió binària tradicional de gènere. 

Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 
per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Diversitat afectivosexual i de gènere en 
l'àmbit educatiu Maig
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Sistema sexe-gènere

Estratègies educatives

Reptes

Protocols

LGBTI

Sistema d’identitat i 
comportament que pot 
limitar les possibilitats de 
desenvolupament humà i 
que pot forçar a adaptar-se 
a patrons que no sempre 
corresponen als de les 
persones.

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/recursos/atencio-acompanyament-alumnat-transgenere/index.html
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/igualtat/llei11-2014/QL100.pdf
https://drive.google.com/file/d/1OXkSkPYGJ1bi9ieupGIhU_aWf5G_-Nmj/view?usp=sharing

