
CONTRA LA LGTBIFÒBIA

Recursos per treballar la lgtbifòbia i l’assetjament homofòbic a les aules

Recursos dirigits a la comunitat educativa i la ciutadanía en general per a la prevenció de la
LGTBIfòbia i l’assetjament homofòbic i la promoció de l’equitat i el respecte a la diversitat de
gènere, sexual i afectiva. El recull es va realitzar en el marc del projecte Eixamplem
diversitats, que vam realitzar a diverses escoles del Districte de l’Eixample.

Guia Contra el Bullying Homofóbico. Herramientas para el profesorado de l’associació
Acción Diversa LGTBH. Aquest manual dóna eines per al professorat per treballar de
forma coordinada amb centres educatius, col·lectius i famílies lgtb.

Identitat, gènere i adolescència. Proposta coeducativa per a la prevenció de la
discriminació sexista i homofòbica de l’Institut Català de les Dones (ICD). Aquest
treball de recerca ofereix reflexions per al professorat i unitats didàctiques per a l’alumnat
d’ESO per tal d’educar en el respecte i la igualtat entre les persones i així construir una
societat amb una ciutadania lliure, que gaudeixi de la diversitat i que resolgui qualsevol tipus
de conflicte sense necessitat de recórrer a la violència.

La presència lgtbi en l’àmbit educatiu. Eines per a la informació, la reflexió i la
formació. Aquesta guia, elaborada pel Departament d’Acció social i ciutadania de la
Generalitat de Catalunya, abarca tota la relació entre educació i LGTBI. Pot servir per
aprofundir en els temes de coeducació, assetjament i treball amb professorat i famílies
(apartats 3-4 i 6-7 i 9). També hi trobareu un recull de bibliografia de cadascun dels temes
que tracta al llarg de l’informe.

Diversidad sexual en las aulas. Evitar el bullying o acoso homofóbico. Fundación
Triángulo realitza aquesta guia que analitza els diversos tipus d’homofòbia i les diverses
formes de manifestar-se a les aules i les conseqüències que genera. Explica què és
l’assetjament i proposa estratègies per abordar-lo.

Abrazar la diversidad. Propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y
transfóbico. Esta publicación, editada por el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades quiere contribuir, partiendo de la evidencia, al
conocimiento de este tipo de acoso en el ámbito escolar atendiendo a su
especificidad y a los agentes que intervienen para, seguidamente, pasar a destacar
experiencias concretas que han tenido un impacto positivo y que pueden ser
tomadas como modelos de referencia para una adecuada gestión de la diversidad
afectivo sexual en la escuela.
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https://drive.google.com/file/d/0B6-hS0Dzq6KcVW56bGpBdkVKMkk/view?usp=sharing
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0051/628fc112-a949-44d6-8f2e-76e7b3444d24/ccaro.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0051/628fc112-a949-44d6-8f2e-76e7b3444d24/ccaro.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B5Ywo7EBUmIwSE12TU1HTno5NE0/view?resourcekey=0-lTTr-CWDeisQ-iJpi0Y6oA
https://drive.google.com/file/d/0B5Ywo7EBUmIwSE12TU1HTno5NE0/view?resourcekey=0-lTTr-CWDeisQ-iJpi0Y6oA
https://www.dgeip.edu.uy/IFS/documentos/2015/sexual/materiales/Aula_PLURAL.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xxvFk375E21LzSErPrA9aFPsNfwL5_pd/view
https://drive.google.com/file/d/1xxvFk375E21LzSErPrA9aFPsNfwL5_pd/view


Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones
LGBTI. En aquest web trobareu diversos recursos elaborats per la Generalitat, unitats
didàctiques de prevenció, recursos per treballar amb alumnat que ja ha patit assetjament i
amb els grups que l’han exercit, entre d’altres. Enllacem alguns:

- Tipus d’assetjament entre iguals, conductes d’odi i discriminació i tipus de
discriminació

- 10 punts per conèixer millor el tipus d’assetjament escolar per motius d’orientació
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere)

- Pràctiques restauratives: cercles de diàleg

Guia TRANS. La Fundació Enllaç va elaborar aquesta guia informativa sobre la
transsexualitat. Un instrument que pretén fomentar entre les persones trans una altra forma
de mirar-nos, d’entendre’ns i d’estimar-nos allunyada d’allò que diuen els discursos
habituals. Pretenem que aquest medi serveixi per facilitar-nos les coses, apropar-nos al
coneixement dels nostres drets i treballar des d’aquí l’empoderament i l’autonomia de la
comunitat transsexual.

Stop homofobia: la figura del referente. Article realitzat per dues integrants del projecte
Institut Diversitas orientat a conèixer l’impacte de la participació de referents adults del
col·lectiu lgtbi com metodologia d’intervenció en campanyes de sensibilització contra la
homofòbia entre adolescents en el context escolar. Analitza críticament la campanya Stop
Homofobia, realitzada l’any 2015 a quasi tots els centres escolars de secundària de Sant
Boi de Llobregat.

Llista de vídeos i fragments audiovisuals per treballar a l’aula que hem fet des de
Trama. Els vídeos 1-18 són molt recomanables, la majoria poden servir com introducció, i
alguns, per aprofundir.

- Video sobre diversitat sexual (nº3)
- Conferència a càrrec de Miquel Missé (nº 8), dins el cicle 'La revolució dels gèneres.

La construcció d'estereotips en la ficció.'
- Vídeos d’InfoK (Super3), un sobre transsexualitat (nº9) i un sobre bullying (nº13) que

ens poden servir per veure com parlar d’aquests temes amb la canalla.
- Programa de Gent Normal sobre bullying (nº12), on s’explica el cas de l’Alan, noi

transexual que es va suicidar a Barcelona a causa de l’assetjament (minuts
15:11-21:25 del vídeo)

- Intervencions sobre cultura trans (nº17-18), Pol Galofre sobre cinema i la de l’Ian
Bermúdez sobre literatura.

A partir del vídeo 19, trobareu material complementari: trailers de pel·lícules sobre la
temàtica, curtmetratges i fragments de sèries de televisió, una entrevista a l’activista trans
Miquel Missé i alguns documentals (“Mi aventura intersexual” recomanable per entrar en la
qüestió intersexual).
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http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/index.html
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/documents/tipus-assetjament.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/documents/tipus-assetjament.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/documents/deu-punts-AEOS.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/documents/deu-punts-AEOS.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-lgbti/documents/cercles-restauratius.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B6-hS0Dzq6KcNkNaWW5odHdhNDA/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B6-hS0Dzq6KcNkNaWW5odHdhNDA/view?usp=sharing
https://eduso.net/res/revista/23/miscelanea/stop-homofobia-la-figura-del-referente-stop-homophobia-the-role-model
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6qHH7EC5jZEPN8doSjWqXJFmqSZnxxpS


Llibre La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella. Ramón Martínez. Editorial
Egales. ¿Qué es realmente la homofobia? ¿Cuál es su origen? ¿Quiénes son sus
culpables? Años después del Matrimonio Igualitario, cuando podría parecer que hemos
alcanzado la igualdad para lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, nos siguen llegando
noticias de agresiones. Las reformas legales son imprescindibles, pero no suficientes para
cambiar todo un contexto cultural que sigue privilegiando una sexualidad sobre el resto.
Para erradicar la violencia necesitamos reflexionar profundamente sobre ella. Solo así será
posible responder a la pregunta clave: ¿qué podemos hacer para acabar con la homofobia?

En aquest enllaç podeu llegir una entrevista amb l’autor.

Llibre “Bifobia: Etnografía de la bisexualidad en el activismo LGTB”, Editorial Egales

La bisexualidad es con toda seguridad la «sigla» más invisibilizada dentro de los colectivos
y movimientos LGTB �lesbianas, gais, trans y bisexuales�, aun siendo probablemente la
mayoría cuantitativa. El hecho de que su existencia misma sea objeto de debate es la
prueba más palpable de que a las diferentes organizaciones activistas les queda trabajo por
hacer en este sentido. Esta invisibilidad, junto a otras formas de violencia física o simbólica,
es estudiada y combatida bajo un nombre: bifobia, discriminación o bifobia hacia las
personas bisexuales.

Altres enllaços d’interès:

Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere) de TERMCAT,
Centre de Terminologia.

L’estat de la LGTBIfòbia a Catalunya 2016. Memòria antidiscriminatòria relativa a l’any
2016, en la mesura que recull, documenta i analitza les incidències de LGTBI-fòbia a
Catalunya i comunicats a l’OCH, així com altres incidències de les quals l’entitat ha tingut
coneixement directe, encara que no hagi estat a través d’una comunicació de denúncia.

Informe anual sobre drets LGTB en Europa, d’ILGA Europa.

Guia pràctica sobre la llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.

LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
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https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/cultura-homofobia-subcultura-dentro-patriarcado_128_2114501.html
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/164/Presentacio/
https://drive.google.com/file/d/0B5cwIBh_dU0-TmZRZFl6Mm9seTQ/view?resourcekey=0-0nQmkKmtKz4XoLuWL0qMmg
http://www.dosmanzanas.com/2017/05/informe-anual-sobre-derechos-lgtb-en-europa-malta-vuelve-a-encabezar-la-clasificacion-mientras-que-espana-baja-hasta-la-9a-posicion.html
https://drive.google.com/file/d/0B5cwIBh_dU0-cFNKRWpCendIVGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5cwIBh_dU0-cFNKRWpCendIVGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5cwIBh_dU0-cFNKRWpCendIVGc/view?usp=sharing
http://www.sindic.cat/site/files/302/llei_11_2014_LGTBI.pdf
http://www.sindic.cat/site/files/302/llei_11_2014_LGTBI.pdf

