
 

UNA ALTRA MIRADA I ! 

1R INS EL FOIX CURS 2021-2022 

1. PRESENTACIÓ.  
Avui parlarem sobre sexe-gènere i orientació afectiva-sexual. Sabem, que heu estat treballant a 
les hores de tutoria sobre aquests temes i des del servei de joventut, Tangram hem preparat una 
activitat per tal de repassar amb vosaltres tots els conceptes que giren entorn a aquesta 
temàtica i poder resoldre tots els dubtes que tingueu. Si avui no els podem resoldre tots, que és el 
més probable. Us deixem aquesta guia “DESVIADES” perquè la pugueu consultar i també podeu 
venir al Tangram a fer-nos qualsevol pregunta. Sobretot no us quedeu amb cap dubte sense 
resoldre. 
 
2. JOC DE 
 CONCEPTES 

Per tal de revisar que teniu clars tots els conceptes us proposem un joc. A la pantalla 
sortirà la definició d’un concepte i vosaltres ens heu de dir quina és l’opció correcte, 
heu de triar entre A o B 
 
Llegim la definició del Power i ells/es responen A o B. Tot seguit, amb la seva ajuda 
aclarim els conceptes i passem a la següent qüestió. 
 

DIAPOSITIVA 2 

 Persona que neix amb variacions físiques sexuals que no corresponen amb el 
cos masculí o femení estàndard.  
[ INTERSEXUAL ] 

DIAPOSITIVA 3 

 SEXE: Distinció de les persones entre femelles o mascles en base a les 
característiques corporals biològiques. 

DIAPOSITIVA 4 

 Allò que culturalment s’espera i s’ensenya a cada persona en funció del seu 
sexe (femella – mascle)  [GÈNERE] 

DIAPOSITIVA 5 

 ORIENTACIÓ AFECTIVA-SEXUAL Heterosexualitat, homosexualitat, 
bisexualitat, etc...  

Definir entre tots i totes aquest conceptes. 
 DIAPOSITIVA 6 

 Persona amb una identitat de gènere que correspon a l’assignada socialment 
en néixer a partir del seu sexe  [ CISGÈNERE ] 

 

DIAPOSITIVA 7 

 TRANS:  Persona amb una identitat de gènere que no correspon a 
l’assignada socialment en néixer a partir del seu sexe  

 
 DIAPOSITIVA 8 

Arribats aquest punt anem a veure un vídeo resum dels conceptes que han sortit fins 
ara dins del sistema sexe-gènere. 
 
Vídeo sistema sexe-gènere 



 

  DIAPOSITIVA 9 

 Divisió social entre els comportaments associats a la masculinitat i a la 
feminitat [ ROLS DE GÈNERE ] 
 

 
DIAPOSITIVA 10 
EXPRESSIÓ DE GÈNERE: comportaments, rols, vestimenta, afició i gestualitat d’una 
persona. No s’ha de confondre expressió de gènere amb identitat de gènere. 

 DIAPOSITIVA 11-12 
Imatge expressió de gènere 
Com definireu amb aquesta persona? 

- SEXE: 
- GÈNERE: 
- ORIENTACIÓ AFECTIVO-SEXUAL: 

Lectura de la noticia. 
 DIAPOSITIVA 13 

 Tipus de desigualtat social per raó de gènere o de sexisme, on les dones no 
tenen les mateixes oportunitats que els homes en l’àmbit educatiu, laboral, 
econòmic, etc...  [ DESIGUALTAT DE GÈNERE ] 

 DIAPOSITIVA 14 

 IGUALTAT DE GÈNERE: implica que totes les persones han de rebre el mateix 
tractament, llevat que hi haguí una raó biològica per un tractament diferent. 

 DIAPOSITIVA 15 
RESUM DE TOTS ELS CONCEPTES!!! NORMA/ FORA DE LA NORMA. Ho teniu clar? 

3.ACTIVITAT 
FINAL 

DIAPOSITIVA 16 
ACTIVITAT FINAL : Visionat vídeo vestit lila 
Comentar: 

- Qui protagonitza el vídeo? 

- Que passa? 

- Que diu la societat? Companys/es, professorat, famílies, la seva família 

- Final, què passa? 

Reflexió 

4.CONCLUSIÓ  
 

Bé, com podeu veure existeix una gran diversitat de persones pel que fa al seu sexe, 
gènere, orientació sexual, etc... nosaltres pensem que si coneixeu bé tot aquest món 
divers i fantàstic que us envolta podreu viure en ell sent lliures perquè respectareu i 
us respectaran totes aquestes maneres de ser, d’expressar-se, de viure la sexualitat, 
etc. 
Qualsevol cosa ja sabeu on ens podeu trobar. Moltes gràcies 
 

 


