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https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg


SEXE GÈNERE

Mascle

Femella

Masculí

Femení

SEXE: característiques biològiques i

fisiològiques que distingeixen les

persones entre dona i home.

GÈNERE: Conjunt de normes i models

assignats a cada sexe. Una construcció

social i cultural que genera els models

feminitat i masculinitat. Aquests models

varien d’una època a una altra i d’una

societat a una altra.



ESTEREOTIPS DE GÈNERE: clixés sobre el fet de ser dona o home,

comportaments, actituds i expectatives segons el sexe de la persona. Es basen

en una formulació dicotòmica.

ROLS DE GÈNERE: aquells

comportaments de dones i

homes influïts per la

vigència dels estereotips.

Si el gènere s'aprèn... 

es pot desaprendre!

Afecten a totes 

les persones:

limiten les 

possibilitats de 

desenvolupar-

nos i viure a 

partir de les 

nostres 

inquietuds,      

els nostres 

interessos,       

les nostres 

motivacions i 

sentiments

Vivim en una societat que es caracteritza per ser androcèntrica i

patriarcal: que situa el que és masculí com a prioritari, com a més important

i com a norma.





Els nois són:

Actius

Molt sexuals

Estan sempre disposats a tenir sexe

Experimentats/ són els que saben

Quan van calents, no es poden 

controlar

Poc emocionals o afectius

Aficionats a l’aventura i el risc

Resolen els seus problemas amb

violència

Estereotips de gènere en l’àmbit de la sexualitat

Les noies son:

Passives

Poc sexuals

Complicades

Deixen el seu plaer en mans de 

l’altre

Van provocant 

Diuen que no quan en realitat volen 

dir que sí

Emocionals i romàntiques

Poc avessades al risc: necessiten 

algú que les defensi









Expressions de 

gènere diverses

SEXE

Mascle

Femella

Intersex

GÈNERE

Masculí

Femení



Intersex

Expressions 

de gènere 

diverses

IDENTITAT

Cis

Trans*

SEXE GÈNERE

Mascle

Femella

Masculí

Femení

PREFERÈNCIA 

SEXUAL

Heterosexual

Gai, Lesbiana

Bisexual,

Pansexual

+



Les identitats trans* com a procés

Modificacions
corporals

Identitat i 
documents

Rol / 
Reconeixe-

ment social

Les identitats trans* com a paraigues



Infàncies i adolescències trans*



Infàncies i adolescències trans*



Infàncies i adolescències trans*

Pensem que criatures de 3 anys poden fer decisions estables sobre la seva vida?

En quin lloc queden les teories transformadores sobre el gènere si el fixem al cos 

(sigui als genitals o al cervell) enlloc d’entendre la seva dimensió social i cultural?

L’aposta ha de ser que les criatures puguin anar al lavabo del seu gènere sentit, o 

que s’elimini la diferenciació per gèneres als lavabos?

On creiem que cal situar el problema, als cossos dels i les menors trans* o al 

sistema binari heteropatriarcal que sosté la transfòbia?

Com acompanyar des del respecte i el no judici, i alhora sense determinar?



Infàncies i adolescències trans*

http://oasislgtb.org/ca/
https://vimeo.com/241852245


Intersex

Expressions 

de gènere 

diverses

IDENTITAT

Cis

Trans*

SISTEMA BINARI HETEROPATRIARCAL

SEXE GÈNERE

Mascle

Femella

Masculí

Femení

PREFERÈNCIA 

SEXUAL

Heterosexual

Gai, Lesbiana

Bisexual,

Pansexual,

Asexual

+
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ALGUNES
CONSEQÜÈNCIES



L’educació sexoafectiva al 2n cicle de 
secundària arriba tard

Casi ¾ parts ja han 
tingut algun contacte 
sexual





Estereotip guarra/aspersor de semenDiferència escandalosa en la 
masturbació a un/a mateix/a

Un 15 % de noies declaren 
haver practicat masturbació a 
la parella, però no a si 
mateixes

El plaer de qui s’està posant per davant?

Quines necessitats es posen per sobre de quines?

Podem correlacionar aquesta economia de les 
necessitats i els plaers amb la gestió dels riscos?

La promoció del plaer i l’autoexploració de les noies com a EINA 

IMPRESCINDIBLE en la reducció de riscos relacionats amb la SALUT SEXUAL 



https://www.youtube.com/watch?v=WbktDKe88JI&t=280s


▪ La masculinitat hegemònica 
demostra violentament el 
seu rebuig contra tot allò que 
es relacioni amb la feminitat. 
Té a veure amb una 
subordinació d'allò femení 
per sota d'allò masculí.



▪ Tipus violència (segons la llei catalana 5/2008 del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista i les entitats expertes):

▪ Física

▪ Psicològica

▪ Econòmica

▪ Sexual

▪ Ambiental

▪ Les violències es detecten pels seus EFECTES!

▪ Cicle de la violència





Podem incorporar la

perspectiva de la diversitat sexual i 

de gènere als nostres projectes sense haver-nos 

qüestionat abans la incidència de les normes 

del sistema cis-hetero-patriarcal en la nostra 

quotidianitat?

Podem parlar de perspectiva de gènere i de 

diversitat i sense reflexionar sobre la nostra 

identitat i sexualitat? 

Com s'articula això amb la nostra

pràctica professional?



Les normes socials sobre el 

gènere, la sexualitat i la 

identitat existeixen per a totes 

les persones.

L’elecció de la imatge per representar aquesta idea és una proposta de Miquel Missé al seminari “Una cultura pop trans. 

Noves representacions i no tan nous discursos” dins el cicle Posar el Cos al CCCB, 2017



La vida (i l’escola) com una oportunitat constant de parlar de 
gènere i sexualitat

▪ El cos i els seus canvis
▪ Els vestuaris
▪ Les relacions afectives
▪ Les expectatives de vida
▪ La masturbació

Els propis límits i els límits dels i les demés

▪ Els nostres límits com a adultes
▪ Els seus límits
▪ Tècnica del semàfor
▪ Els límits de les demés. Ensenyar a no agredir

Caixa d’eines



El plaer com a eix central (de la vida i de la sexualitat)

▪ Ens ajuda a decidir què ens ve de gust i què no

▪ Trenca amb les lògiques de la por i la moral

▪ Ens vincula, ens fa sentir bé

Celebrar la creativitat de gènere i visibilitzar la diversitat

▪ Visibilitzar la diversitat familiar

▪ Reconèixer la diversitat com a riquesa

▪ Explicitar que ens agrada la creativitat de gènere. Anar més enllà de la 
tolerància

Caixa d’eines



Reconèixer i contrarrestar la socialització diferencial
• Possibilitat de treball no-mixte

• Estratègies d'abordatge diferencial per assolir els mateixos objectius
• Noies: agència (empoderament), plaer i benestar, identificació de violències, 

límits

• Nois: vulnerabilitat, escolta, identificació de violències, respecte als límits 
dels/les altres

Explicitar la norma, les dinàmiques de poder, fer-les visibles

Aturar les situacions de violencia (també simbólica). Generar un espai on les 
violències no son impunes

Caixa d’eines



• Perspectiva no-heterocentrada

• Treball de masculinitats que no doni la centralitat a qui 

té més poder, és a dir, a les masculinitats més 

hegemòniques

• Perspectiva antiracista

• Referents

• Estereotips racistes en relació a la violència 

masclista

I alguns reptes



kitdelplaer.org

Espai online de relació, reflexió i participació en el qual s'aborden de 

manera assequible temes vinculats a la salut sexual. 

Es tracta d'un servei per a joves i adolescents per donar resposta a 

les preguntes i qüestions més freqüents en relació a la vivència de la 

sexualitat. 

Disposa d'una estructura i llenguatge assequible i proper a la 

població jove i adolescent i els permet realitzar consultes online.

https://kitdelplaer.org/es/


salutsexual.sidastud

i.org

http://salutsexual.sidastudi.org/ca/homepage
http://sidastudi.us8.list-manage2.com/subscribe?u=bf14289d8b260752f26bbaa4c&id=5e04480ca6
http://salutsexual.sidastudi.org/ca/zonapedagogica/jovenes
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