
DIVERSITAT 
SEXUAL I DE GÈNERE 
El taller obre un espai de reflexió/acció sobre la diversitat afectivo-sexual i de gènere. L’objectiu és 
crear un marc comú sobre conceptes  com sexualitat, desig, identitat de gènere, expressió de 
gènere, homofòbia, transfòbia... i donar eines  per prevenir actituds  i comportaments de 
discriminació per qüestions de gènere o sexualitat. 

A partir de les experiències sobre la diversitat afectivo-sexual i de gènere de les persones 
participants es construeix una petita peça de teatre/dansa, que serà representada al centre 
educatiu, equipament comunitari o espai públic significatiu de la ciutat per contribuir a visibilitzar la 
diversitat sexual i de gènere com un element positiu i enriquidor, clau per afavorir relacions de 
convivència. 

El taller es desenvolupa a partir d’accions amb professorat, joves i les  seves famílies. L’objectiu és 
abordar la diversitat sexual i de gènere de manera integral, afavorint una transformació de 
creences, actituds i comportaments col·lectiva.

CONTINGUT

o ACCIONS AMB EL PROFESSORAT 

• TALLER 1. COM INCORPOREM LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE AL CENTRE EDUCATIU 

L’objectiu és generar un marc comú sobre diversitat afectivo-sexual i de gènere i introduir algunes 
estratègies per incorporar la diversitat afectivo-sexual i de gènere en el centre educatiu. Taller 
formatiu de 2 hores adreçat al conjunt del professorat del centre educatiu. 

• TALLER 2.  SESSIÓ D’ACOMPANYAMENT 

Adreçada al professorat que es  vol implicar en el procés de creació de la peça de teatre/dansa que 
realitzarà l’alumnat durant el projecte. Per exemple professorat de llengua per la creació del guió de 
l’obra de teatre. Taller formatiu de 2 hores i seguiment en línia. 

o ACCIÓ AMB LES FAMÍLIES COM EDUCAR EN LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE

Sessió de presentació del projecte a les famílies. Amb un llenguatge senzill i tenint en compte la 
diversitat cultural de les famílies, s’obre un espai de diàleg per generar un marc comú sobre la 
diversitat afectivo-sexual i de gènere. Es presenten com un element clau per afavorir el respecte 
per a qualsevol tipus de diversitat (cultural, capacitat funcional, edat, creences religioses...) i la 
creació de relacions de convivència, tant en el centre educatiu com en el barri, poble o ciutat.

Per finalitzar la sessió es convida a les famílies a la representació de la peça de teatre/dansa que 
realitzaran els seus fills i filles. Si alguna família vol, pot participar en la creació del text de l’obra de 
teatre.



o ACCIÓ AMB L’ALUMNAT   

• TALLER 1. LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE

A partir de dinàmiques participatives i material audiovisual es genera un marc comú sobre conceptes 
com sexualitat, desig, identitat sexual, expressió de gènere... per visibilitzar la diversitat afectivo-
sexual i de gènere com un element positiu i enriquidor per la diversitat i la convivència. 
Sessió 1,5 hores. Es treballa per grup classe per afavorir un clima respectuós vers la diversitat i 
facilitar els aprenentatges. 

• TALLER 2. EINES PER PREVENIR LA DISCRIMINACIÓ I L’ASSETJAMENT PER QÜESTIONS DE 
GÈNERE O SEXUALITAT

Durant la sessió s’identifiquen les característiques  de les actituds  i els  comportaments sexistes, 
homofòbics i transfòbics per generar eines de prevenció i transformació. Què podem fer nosaltres? 
Es presenta la creació de la peça de teatre/dansa com una acció de sensibilització i denúncia. 
Sessió 1,5 hores. Es treballa per grup classe per afavorir un clima respectuós vers la diversitat i 
facilitar els aprenentatges. 

• TALLER 3. CREACIÓ DE TEATRE/DANSA

A partir dels aprenentatges i de les  experiències  de les persones participants es crea una petita obra 
de teatre/dansa. L’objectiu és  compartir els  aprenentatges mitjançant una acció artística que 
afavoreixi la transmissió del missatge contra l’homofòbia i la transfòbia i a favor d’una societat 
diversa, en aquest cas, posant l’èmfasi en la diversitat sexual i de gènere. 

Es treballa per grups, en funció dels rols de participació: Grup de guió, Grup d’interpretació text, Grup 
d’interpretació moviment, Presentació del projecte i Creació de materials de difusió. La quantitat de sessions 
de treball es consensua en funció de les necessitats i interessos del centre educatiu. 

o ACCIÓ DE SENSIBILITZACIÓ A L’ESPAI PÚBLIC  

Presentació del projecte, compartint tant el procés com els aprenentatges. Representació de l’obra 
de teatre/dansa al centre educatiu, equipament comunitari o  un espai públic significatiu pel barri, 
poble o la ciutat. 



OBJECTIUS

» Generar un marc comú entre professorat, famílies i alumnat sobre diversitat sexual i de 

gènere, com un element positiu i enriquidor per al respecte a qualsevol diversitat i foment de 

la convivència. 

» Identificar creences, actituds i comportaments sexistes, homòfobes i trànsfobes, com a 

eina de prevenció contra discriminacions per raó de gènere o sexualitat. 

»  Promoure models de relació, participació i convivència entre el jovent, el professorat i les 

famílies a partir d’accions creatives i comunitàries.  

METODOLOGIA

Metodologies participatives, anàlisi audiovisual, 

creació de narratives i d’experimentació.

Utilitzant tècniques teatrals, de moviment i 

dansa contemporània. 

Per sessions formatives: Sala amb 

projector, ordinador i equip de so.

Per dansa/teatre: Sala gran amb mobilitat i 

equip de so. Roba còmoda per participants

EQUIPAMENT NECESSARI

COST: 

El cost varia en funció de les hores de taller, de la quantitat de grups d’alumnat/famílies i del 

transport.
Orientatiu:
 2 sessions de formació amb professorat + seguiment en línia: 250€
1 sessió de formació amb les famílies: 100€
2 sessions de formació i 3 sessions de creació  per 1 grup alumnat: 375€
1 sessió d’assaig i actuació a l’espai públic: 100€
Material: 25€

Lo Relacional és un col·lectiu catalitzador de 
relacions i pràctiques que transiten entre 
l’educació, la creació cultural, la dinamització 
comunitària i l’acció social. 

Desiré Rodrigo García
a/e: lorelacional@gmail.com
tel: 661717293
web:www.relacional.org
facebook: www.facebook.com/LoRelacional
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