
 

UNA ALTRA MIRADA II ! 

2N INS EL FOIX CURS 2021-2022 
 

1. PRESENTACIÓ 
Bon dia, avui us venim a fer una taller del qual el curs passat en vam fer la primera part. 
 
Recordeu que en el taller del curs passat vam parlar sobre el sexe, gènere i orientació afectivo 
sexual. En aquella sessió vam tractar molts conceptes que tenen a veure amb aquesta temàtica.  
 

JOC DE 
CONCEPTES 

DIAPOSITIVA 2  
 
SEXE, INTERSEXUAL, GÈNERE, TRANS, CISGÈNERE, ROLS DE GÈNERE, EXPRESSIÓ 
DE GÈNERE, IGUALTAT I DESIGUALTAT DE GÈNERE. 
Que us sembla si refresquem una mica la memòria? 
Preguntem els conceptes i a veure que diuen 
Dels conceptes que tenim aquí, ens podeu dir quins quedarien fora de la 
normativa hetero patriarcal? 
Sabeu que significa heteropatriarcal? 
 

NORMATIVA DIAPOSITIVA 3 
 
QUADRE NORMATIVA I EXCLUSIONS 
Comentar-ho 
 

 DIAPOSITIVA 4 
 
CONCEPTE HETERO PATRIARCAL:  
Heteropatriarcat es pot definir com a organització social, política i cultural, on 
l'heterosexualitat constitueix una norma reguladora del comportament, que dóna 
lloc a desigualtats i violència. 
Comentar-ho 

 DIAPOSITIVA 5 
 
QUÈ PASSA QUAN ES SURT DE LA NORMATIVA SOCIAL NO ESCRITA? 
Que diguin i apuntem a la pissarra. 
Un cop hagin dit, continuem 
 
Reflexió: La Societat classifica a les persones pel seu sexe i gènere, això vol dir que 
hi ha unes normes que et diuen com has d’actuar, com has de vestir, com has 
d’expressar-te, com has relacionar-te, quin sexe t’ha d’atraure per haver nascut 
amb un penis o una vulva. En voleu veure un exemple? 
 

VIDEO NOIS 
COR 

DIAPOSITIVA 6 
 
VIDEO NOIS/COR 



 

 
Anem a veure un últim vídeo i després en parlem 
 
Un cop visionat el vídeo comentar: 

1. Qui protagonitza el vídeo? 

2. Que passa? 

3. Que  fan els companys/es? 

4. Què creieu que significa el cor? 

5. Què passa al final? 

Reflexió: - Així doncs que passa, quan ens agrada algú que no correspon a la 
normativa heterosexual? 

- Quines conseqüències pot tenir això amb les persones que la 
normativa les exclou, en aquest cas per tema d’orientació sexual? 

- Voleu saber com es construeix aquest tipus de societat que exclou el 
que està fora de la norma? 
 

VÍDEO 
CONSTRUCCIÓ 
DEL GÈNERE 

DIAPOSITIVA 7 
 
CONSTRUCCIÓ CULTURAL ASSIGNADA A CADA SEXE. 
 
Vol dir allò que ens ensenyen des de que naixem, la societat espera diferents 
coses de nosaltres depenent del nostre sexe. S’espera que siguis home si neixes 
mascle i dona si neixes femella. 
 
VÍDEO CONSTRUCCIÓ DEL GÈNERE 
 
I com es construeix el gènere? Ara ho veurem en aquest vídeo. 
 
Un cop visionat el vídeo 
Qüestions: 

1. Per què és tant important saber si és nen o nena? 
2. Quin aspecte biològic determina si és nen o nena? 
3. Què passa quan no ets nen o nena? binarisme 
4. Quan sabem si és  nen o nena què fa la societat al respecte? Família? 

escola,? Entorn? La política? L’economia?... 
5. Llenguatge sense gènere??? 

 

VÍDEO BABY 
SHAWER 

DIAPOSITVA 8 
 
BABY SHOWER. https://www.youtube.com/watch?v=yyEsiHPIwFo 
 
Exemple de la societat actual de la importància de si és nen o nena, d’aquesta 
construcció cultural respecte la relació del sexe-gènere: 
 
Què en penseu? 

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


 

Reflexió:  
- Abans de néixer el nostre sexe ja determina el nostre gènere, aquest 

invent social i cultural. 
- En veritat aquesta societat patriarcal i hetereonormativa no ens deixa 

ser lliures ni feliços...per que vivim marcats per uns estereotips  
sexistes. 

Creieu que es pot trencar amb aquesta normativa, amb aquests estereotips? I 
deixar d’excloure a les persones que no compleixen amb aquesta normativa? És 
necessària aquesta normativa. 

ACTIVITAT DINÀMICA 
 

- Per parelles, respondre les següents qüestions 
 

1. Com heu interioritzat aquesta normativa? 
2. Escriu tres exemples de com afecta aquesta normativa en la vostra vida? 
3. Què podríeu canviar per trencar amb aquesta normativa? Podeu pensar 

tres alternatives als exemples que heu escrit en la pregunta anterior? 
 

 


