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RESUM

Quina és la situació a nivell
d'institució educativa de les persones
trans? Es té una perspectiva trans a
l'hora d'establir els documents que
regeixen el centre? Està el professorat
format per tractar amb persones que
estan en tal situació de vulnerabilitat?
Tenim

en

només

compte

en

aquest

casos

alumnat

d'assetjament?

Treballem la coeducació tenint en
compte la identitat de gènere?
Les preguntes que sorgeixen en
relació a la comunitat trans dins l'àmbit
educatiu són nombroses i, si més no,
preocupants.

Amb

aquest

treball

d'anàlisi es pretén donar més visibilitat
a la lluita del moviment trans a partir de
la reivindicació de la situació actual,
partint de la hipòtesi que, de la mateixa
manera

que

en

l'espai

social,

el

col·lectiu trans no es té en compte al
sistema educatiu de la forma més
adequada. I aportar una proposta per
tal de veure com podem visibilitzar i
normalitzar la realitat trans de manera
justa a les aules, a la vegada que
denunciar la problemàtica que implica
no tenir una perspectiva de gènere
trans al sistema educatiu.

PARAULES
C LAU

Coeducació / Identitat de gènere /
queer / transsexualitat / transgènere
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1. INTRODUCCIÓ
“Rompe las cadenas que te impiden ser libre de verdad,
mírate al espejo y verás la realidad.
Ahora el viento gira sin temor al llanto,
grita fuerte por tu libertad.”

Morning Drivers
L'espurna que encén les ganes de portar a terme aquesta investigació
troba la seva inspiració en l'esperit més crític i reivindicatiu de l'activisme de
carrer que trobem en els moviments feministes i en la lluita pels drets del
col·lectiu LGTB, és a dir, neix des d'un lloc de rebel·lia, de confrontació, un lloc
de ràbia fins i tot, per la necessitat de voler fer, per voler realitzar un treball que
pugui ser útil. Trobar aquesta utilitat en la nostra societat actual, veure que
realment la lluita es manté viva i que el sentiment activista es manté amb força,
sentint que estic aportant a la causa. Neix des del que Susan Stryker defineix
com “la ira transgènere”:
(La ira transgènere és) la fúria queer, una resposta emocional a les condicions
de vida en les que és imperatiu emprendre, amb la finalitat de poder seguir
vivint, un conjunt de pràctiques que precipiten l'exclusió d'un ordre natural de
l'existència, que persegueix seguir essent l'única base possible per ser
subjecte.1 (Galofre i Missé, 2015: 156)

És per això que he intentat buscar un punt d'unió en el sistema educatiu
per tal que aquesta utilitat i aquests canvis siguin més fructífers. Si volem
creure en un canvi social, hem de fixar-nos en les noves generacions i com
aquestes estan evolucionant. Clarament, si eduquem des d'una perspectiva
feminista, no farà falta una futura deconstrucció d'aquells conceptes patriarcals
nocius en els quals ens hem criat. Així doncs, malgrat que l'àmbit educatiu és
1 Durant tota aquesta investigació és necessari aclarir que les cites textuals exposades s'han traduït al
català per una redacció completa en aquesta llengua. De no ser així s'exposarà amb la nomenclatura
(cit. text.).
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un camp molt ampli, he volgut centrar-me en un sector vivencial en específic,
que influeix de la mateixa forma en la perspectiva que té la resta de la societat;
el col·lectiu d'alumnat trans.
Es té en compte al col·lectiu trans dintre del sistema educatiu? Existeix
una perspectiva de gènere dintre del sistema educatiu? Es té una perspectiva
trans a l'hora d'establir els documents que regeixen el centre? Està el
professorat format per tractar amb persones que estan en tal situació de
vulnerabilitat?
Parteixo de la hipòtesi que la vivència trans dintre del sistema educatiu
està molt relegada a un sòl àmbit, és a dir, si ens fixem, aquest tema sempre es
contempla segons com s'ha d'actuar per tal que no hi hagi una resposta
negativa davant de la situació de l'alumnat trans o com s'ha d'actuar en casos
d'assetjament. Són aquests àmbits on podem veure més clarament al col·lectiu
trans, per tant, el que podem extreure d'això és que la vivència de la realitat
trans està entesa des d'un punt de vista negatiu, no s'està abordant d'una altra
manera i per tant, això pot influir en el fet que si s'espera que sigui negativa,
tendeixi a ser-ho.
Aquesta hipòtesi es veu molt relacionada amb el que Miquel Missé 2,
conegut sociòleg i activista trans català, actualment destaca com a centre del
debat situat en el malestar trans, que és l'origen d'aquest malestar. És a dir,
exposa que el punt central del debat entorn de la vivència trans és el malestar,
és quelcom negatiu. El realment interessant és analitzar per què actuem així o
feim que es generi aquesta dinàmica. Potser és hora de fer un pas enrere, en el
sentit de tenir una perspectiva més amplia, per tal d'avançar-nos a aquestes
futures situacions.
Així doncs, des d'aquesta aportació voldria visibilitzar la lluita del
moviment trans des de la perspectiva del món educatiu, desvinculada de
l'homonacionalisme que acapara gran part de l'ull social actualment, ocultant
converses que s'haurien d'estar donant paral·lelament per avançar socialment.
2 Ponència realitzada a les Jornades de “Una Revuelta Trans*”, Barcelona, Febrer 2018.
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2. ASPECTES TEÒRICS I METODOLOGIA

2.1 Objectius i metodologia
•

Investigar i analitzar dintre del sistema educatiu els conceptes de gènere
lligats al discurs transfeminista i a la percepció de la mateixa identitat,
per veure com s'entén i com s'explica el que se suposa que som.

•

Aprofundir en l'aspecte més teòric del corrent transfeminista, analitzant
el moviment des dels seus inicis i tenint en compte també la història del
moviment trans en el context espanyol (principalment) per generar una
perspectiva i una base general des de les quals s'articula el discurs de la
investigació en el moment actual.

•

Visibilitzar la realitat de la situació trans dins el sistema educatiu a l'illa
d'Eivissa i en concret, en un centre de secundària específic (IES Sant
Agustí).

•

Conscienciar i aportar tot el possible quant a recursos i resultats de la
investigació, per tal d'ajudar a fer que aquest canvi social es desenvolupi
més ràpidament.
La metodologia d'aquesta investigació es basarà en una lectura i estudi

de diferents fonts teòriques per sustentar el discurs d'aquest treball, al mateix
temps que es realitzaran qüestionaris tant per alumnat (a escala general de l'illa
per poder contrastar-lo amb el cas específic del centre de secundària), com per
personal docent (concretament al centre escollit), i es farà una lectura de
diversos documents del centre per tal de recollir totes les dades possibles i
analitzar-les, per així contrastar-les amb aquesta part teòrica que s'ha tingut en
compte anteriorment i veure si ambdues parts estan en consonància, i si no és
el cas, poder determinar quina és la situació i destacar què implica que no hi
estiguin.
Els qüestionaris plantejats s'han estructurat de forma gradual; es treballa
el sexisme, l'homofòbia i la transfòbia en aquest ordre al llarg de les preguntes.
3

La raó ve donada pel simple fet que el sexisme, com a concepte, es té més
present i es veu de forma més clara. L'homofòbia no té tanta repercurssió
social i finalment la transfòbia és un concepte que encara s'està començant a
treballar, cada cop de forma més notòria. Per tant, aquesta forma d'estructurar
l'enquesta ajuda a que l'alumnat s'involucri partint des d'un coneixement que ja
té i així arribi a contestar totes les preguntes, sense parar-se davant la primera
pensant que no la pot contestar i que no sap del que s'està parlant.
Els tres conceptes s'han treballat de forma conjunta en aquest qüestionari
perquè parteixen d'una arrel comuna: el patriarcat.
S'ha aportat un glossari (Annex 1) de diversos termes que s'engloben
dins el moviment transfeminista i en concret dins del camp de la identitat de
gènere, per ajudar alhora a tenir una millor comprensió del treball.
Finalment es realitzarà un llistat de recursos que pugui ajudar al
professorat (en cas de no tenir-ne) a introduir la vivència trans dins la seva
metodologia i planificació de classe, sense rompre amb el seu temari o el seu
currículum acadèmic.
2.2 Marc teòric
Com ja s'ha indicat, un dels punts principals de la investigació és tenir
clar quins són els referents teòrics que articulen la base de la investigació, per
veure si les dades recopilades estan en relació amb aquest discurs o amb
aquest tipus de pensament, i així poder sustentar la meva hipòtesi i defensar la
meva postura. Per això m'he centrat en les obres i els corrents de pensament
de diverses autores i autors dins el camp de la teoria de gènere, la sexualitat i
la coeducació.
2.2.1 Teoria de gènere
Dins el camp del gènere i de la identitat de gènere, un dels referents més
clars que tenim és el de Judith Butler, coneguda principalment per ser una de
les promotores de la teoria queer, per analitzar el sistema sexe-gènere i
4

denunciar com la pretensió d'una veritat natural de la diferència en els cossos
sexuats en espai -sexe-, en realitat és un exercici de construcció social que
reprodueix els patrons de diferenciació del patriarcat i perpetua la desigualtat
entre els gèneres, ja que es veu com innata i natural. Desmunta, per tant, els
mecanismes pels quals es perpetua el gènere i els visibilitza.
Butler fa referència a la teoria de la performativitat, que com analitza
Iñaki Estella és “una concepció anti-essencialista i construïda de la subjectivitat,
(que) entén la identitat com el desenvolupament d'una serie de normes,
discursos i actituds prèviament existents (…) nocions construïdes a partir del
llenguatge, del discurs i del poder.” (Platero, Rosón i Ortega, 2017: 333). Així
doncs, Butler defensa que tant sexe com gènere són resultat d'una construcció
cultural, ja que “tot està sotmès a un ordre lingüístic i simbòlic que estructura el
seu significat” (Platero, Rosón i Ortega, 2017: 334). Arran d'aquesta teoria,
l'autora ens parla per primer cop del concepte de “performance de gènere” com
allò que realment està creant el gènere en societat. Ho defineix com a “repetició
sense original”, repetició d'unes conductes que vénen marcades per la societat
per tal que t'hi adaptis, emmarcant com has de ser i dictant com has de viure.
Butler defensa que “si el gènere preexistís a la reglamentació, llavors
podríem tractar-lo com un tema i procedir a enumerar els diversos tipus de
reglaments als quals estem subjectes i les maneres en les quals es dóna la
subjecció. Així i tot, el problema és més complex” (Butler, 2006: 68), és molt
més complex i a la vegada molt més simple. Complex a l'hora d'entendre les
estructures de poder que regulen la nostra societat i la construcció de la nostra
identitat, simple a l'hora de saber que hauríem de ser lliures per actuar com
volguéssim en relació al nostre gènere i la nostra sexualitat. La problemàtica ve
a l'hora de comprendre que mai actuem lliurement, sinó que actuem malgrat les
sancions socials i tot el que pugui comportar, és allí on hem de generar un
discurs.
Remitent a l'obra de Rafael M. Mérida (2016), l'autor cita a Norma Mejía
per definir de forma encertada el que entenem per gènere, i més concretament,
l'inconvenient que tenim pel que fa a aquest:
5

El problema és que hem confós unes construccions abstractes (el gènere)
dissenyades per tal d'afavorir a qui ostenta el poder amb la realitat. No és que
existeixi un tercer sexe/gènere. És que entre els éssers humans, pels quals
l'imaginari és més real que la realitat, tan sols existeixen tercers sexes/gèneres.
El primer i el segon són pures fantasies col·lectives. (Mérida, 2015: 78)

El gènere es presenta com un ideal, es converteix en aquell estereotip
impossible que has d'aconseguir per tal de ser reconegut, perquè finalment és
en societat quan se't (re)valora.
Entrant en matèria de masculinitat com a tema i pilar base patriarcal en
el qual s'ha d'incidir severament per la seva demolició, ens basem en diverses
fonts del camp de la sociologia i la filosofia. Als Estats Units trobem a Michael
Kimmel i el seu estudi relacionat amb la masculinitat en la joventut, la qual cosa
ens ofereix una perspectiva per entendre la realitat dels adolescents pel que fa
a la percepció i la construcció del seu propi gènere. Un altre referent és el
documental The Mask You Live In dirigit per Jennifer Siebel Newsom a l'any
2015, lligat al treball de Kimmel, a qui podem veure en ell. En l'àmbit nacional
trobem a Óscar Guasch treballant la figura de l'home en l'àmbit social i la
construcció del gènere masculí. Tractant la masculinitat en un terreny més
representatiu i cultural tenim a José Miguel García Cortés, o el treball de Bruno
Souza i Carlos Magno Camargos publicat a l'obra Diseccionando a Adán.
Representaciones audiovisuales de la masculinidad (2015).
Dintre de l'estudi del moviment transfeminista és imprescindible
assenyalar el treball d'Emi Koyama, teòrica trans reconeguda per difondre el
terme “transfeminisme” en el context anglosaxó. És necessari recalcar que no
va ser ella la creadora del concepte, ja que anteriorment l'havien utilitzat Patrick
Califia o Jessica Xavier (Platero, Rosón y Ortega, 2017: 417), i que junt amb
ella el va emprar també Diana Courvant, tot i que en aquest treball ens
centrarem en els articles i el replantejament que va cobrar el terme a partir de
la utilització de Koyama. De la mateixa manera hem d'incloure a Kim Pérez pel
fet d'introduir aquest mateix concepte en el context espanyol, concretament en
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les Jornades Feministes de Còrdova l'any 2000. En les mateixes jornades, Kim
Pérez ja defensava que “(l)i agrada el feminisme que va més lluny: el que veu
la situació de les dones com a metàfora de tots els estats d'opressió humana; al
cap i a la fi, la primera divisió històrica del treball fou la divisió sexual del treball.
[…] Sexe, gènere i treball resulten units com a factors bàsics de l'estructura
social i també de l'opressió.” (Pérez, 2000), remet al transfeminisme sense
definir-lo com a tal en un principi, tot i que conclou la ponència deixant clar que
advoca per ell. Emi Koyama defensa, de la mateixa manera, que el
transfeminisme pretén que se sigui conscient que no totes les dones estan de
la mateixa manera privilegiades o oprimides (Koyama, 2006), i que aquesta
diversitat és precisament un dels punts forts que té el moviment (Koyama,
2003).
A part del significat i la forma en què empren aquest concepte les
autores esmentades, en aquesta investigació també em basaré en l'obra
Transfeminismos. Epistemes, fricciones y flujos (2014) editat per Miriam Solá i
Elena Urko, les quals exposen una relació més directa entre la teoria queer i el
feminisme:
El concepte “transfeminista” està sent reivindicat per alguns col·lectius transbollo-marica-feministas sorgits als darrers anys a l'Estat espanyol. […] Han
reclamat aquesta paraula que sona millor en castellà que el terme queer.
Quelcom més tangible, més contextualitzat, més local, carregat de potència i de
frescor, i que sembla contenir una important força mobilitzadora. (Solá i Urko,

2014: 19)
Coincidint amb les autores, considero que es tracta de dos corrents molt
semblants en certs sentits i que s'han pogut desenvolupar en una espècie de
simbiosi, retroalimentant-se. Essent el transfeminisme un moviment tan actual,
implica que es continuï formant dia a dia, cosa que fa que canviï i variï, i que
cada persona tingui una idea i una perspectiva del que és, que es defineixi en
l'ésser mateix del transfeminisme.

7

2.2.2 Teoria de la sexualitat
Seguint en el camp de la identitat, però lligant-ho directament a la
sexualitat com a identitat inseparable als rols de gènere, podem trobar les
diverses, tot i que força relacionades, postures de Javier Sáez i Sejo
Carrascosa, i Monique Wittig. Podem veure en una línia de pensament similar a
la de Simone de Beauvoir, com Monique Wittig treballa sobre el concepte de
construcció del gènere, però des del punt de la sexualitat. Encara que Beauvoir
diu que dona s'arriba a ser, Wittig (2005) formula la seva teoria vinculada a la
identitat lesbiana, establint una diferència entre aquesta i la figura de la dona.
De la mateixa manera que des del feminisme més històric s'ha volgut separar a
la dona d'allò “humà”, ja que aquest concepte s'ha configurat des d'un
androcentrisme incondicional, Wittig separa a la lesbiana de la dona, perquè la
dona s'ha concebut des d'una heterosexualitat incondicional. Aquesta autora
entén la societat com allò fonamentat en la dicotomia, en la diferència entre
dos, on sempre ha d'existir un opressor i un oprimit, ja sigui home-dona,
heterosexual-homosexual, blanc-negre. Podem veure així com la societat
estableix la normalitat en funció del rebuig i la humiliació del que surt del patró
dominant i hegemònic, ja que d'aquesta forma ajuda al grup opressor a seguir
posicionant-se en el seu estament privilegiat.
la nostra supervivència (de les lesbianes) exigeix que ens dediquem amb totes
les nostres forces a destruir aquella classe -les dones- en la qual els homes
s'apropien de les dones. I això solament pot aconseguir-se per mitjà de la
destrucció de l'heterosexualitat com a sistema social basat en l'opressió de les
dones per part dels homes, un sistema que produeix el cos de doctrines de la
diferència entre els sexes per justificar aquesta opressió. (Wittig, 2010: 43)

Així Wittig defensa la figura de la lesbiana com a solució o posició que
rebutja directament la lògica falocentrista patriarcal. De la mateixa forma Sejo
Carrascosa i Javier Sáez (2011) fan de la seva sexualitat la protagonista al
voltant de la qual articulen el seu discurs. Aquesta concepció de Wittig,
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Carrascosa i Sáez, la vull aportar a la investigació per tal de reivindicar
aquestes identitats dissidents fent-les protagonistes i així visibilitzar-les. No tan
sols es tracta de centrar-me en el fet de ser trans, sinó agafar-ho com a punt
central a partir del qual s'ha de treballar per tal de normalitzar la vivència trans.
És a dir, li vull atorgar el mateix protagonisme que li donen aquests autors i
aquesta autora a tal concepte d'identitat, per tal de buscar una altra via per
normalitzar la vivència trans dins el sistema educatiu.
2.2.3 Teoria de la coeducació
Dins el marc de l'educació, baso aquest treball d'investigació en un
concepte central: la coeducació3. Segons Amparo Tomé (2014) “aquest tipus
d'educació té com a objectiu eliminar les jerarquies culturals entre allò masculí i
allò femení, i proposa establir interseccions entre les classificacions socials
d'allò masculí i allò femení”. Per ampliar tal definició, em baso en Marina
Subirats (1994) que entén la coeducació com un tipus d'educació conjunta de
dos o més grups de població diferenciats, però que s'ha emprat habitualment
per fer referència a l'educació conjunta de dos col·lectius específics de
població: homes i dones. Cal fer aquesta puntualització per apropar la definició
a la línia en la qual s'està treballant en aquesta investigació, ja que si bé en
aquest cas s'està parlant de coeducació com a educació igualitària entre
homes i dones, Subirats li dóna una altra volta i es refereix a “grups de població
diferenciats”, on es pot introduir la dicotomia de persones cis i persones trans.
Basant la diferenciació en la poca visibilitat que té el col·lectiu trans dintre el
sistema educatiu i la manca de referents evident, resultant en una projecció
social nul·la que pot tenir aquest tipus d'alumnat.
Així i tot, per entendre amb més profunditat el concepte de coeducació a
l'àmbit espanyol s'ha de destacar que allò que en primera instància es va
concebre com a “coeducació” va ser quan a la II República es va considerar
que la forma més encertada d'escolaritzar a la població era de forma mixta. Així
3 Per ampliar informació es pot consultar el “Diccionario online de Coeducación”, disponible a:
http://www.educandoenigualdad.com/portfolio/diccionario-online-de-coeducacion/
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l'any 1936 un 80% de les escoles ja eren mixtes, tot i que amb el franquisme es
fa una gran passa enrere i es torna a l'escola segregada. No és fins als anys
70, amb la Llei d'Educació quan de forma gradual es va aplicant i es generalitza
de nou el concepte d'escola mixta. Podem trobar encara reductes d'escoles
segregades, generalment associades a algun orde religiós (Subirats, 1994;
Subirats, 2010).
Però com afirma Marina Subirats (1994), les discriminacions sexistes
que existeixen dintre el sistema educatiu segueixen estant molt arrelades a la
cultura i encara que la legislació estigui modificant alguns aspectes i faci que el
sexisme institucional sigui menys evident, aquest encara persisteix.
Podem veure que la coeducació està posant de manifest un canvi difícil
perquè afecta en diferents àmbits; posa en risc les agendes polítiques, les
familiars, les escolars, etc. a l'hora de posar de manifest contradiccions,
interseccions i desmitificacions de com s'ha concebut l'escola i la realitat social
fins avui dia. La coeducació basa la seva pedagogia en una idea de
democràcia extensible a totes les esferes de la vida quotidiana i essent l'escola
un agent socialitzador com és, és responsable de redefinir alguns dels principis,
valors i normes que sustenten les noves realitats socio-educatives (Tomé,
2014). És per això que si hem de tenir en compte aquestes realitats que s'estan
fent visibles, no podem deixar de banda la realitat trans. Coeducar ha d'incloure
una visió no essencialista de la identitat de gènere basada en un sistema que la
vincula directament a un tipus de cos determinat que posa límits a les
possibilitats individuals de cadascú/na.

2.3 Estat de la qüestió
Aquest apartat el podem dividir en dues parts diferenciades; per una
banda, per tal de saber el context en el qual s'està treballant en l'àmbit
acadèmic, és necessari veure a quin nivell social està el discurs trans. És per
això, i a causa de la seva recent irrupció notòria a escala social, que he vist
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necessari fer un breu recorregut històric per veure en quin punt ens trobem
actualment. I d'altra banda, en aquest apartat exposaré de forma concreta com
s'està treballant la identitat de gènere en el context d'Eivissa i quins són els
documents en els quals ens podem basar tant per treballar-lo, com per
defensar la postura d'aquesta investigació.
2.3.1 Una història del moviment trans
Així doncs, descriuré com s'ha desenvolupat el moviment trans a
Espanya per així relacionar com s'ha vinculat al moviment transfeminista,
discurs en el qual baso aquesta investigació, com he exposat en l'apartat
anterior. Però prèviament hem de centrar el focus en el moment en què el
moviment va començar a reivindicar els seus drets i a tenir més força i ser més
visible. És necessari, per tant, conèixer el context internacional, ja que d'aquest
es contagia el context espanyol. Així doncs, als Estats Units trobem les figures
de Sylvia Rivera i Marsha P. Johnson, dones trans racialitzades, com a
principals referents, les quals van començar els coneguts disturbis de Stonewall
l'any 19694, en contra dels constants abusos de la policia cap al col·lectiu
LGTB, moment que podem considerar com a punt d'inflexió i que evolucionaria
i es transformaria en el que coneixem com a “Orgull” i la lluita pels drets de les
persones LGTB més organitzada. És important destacar aquestes dues figures,
no tan sols com a pioneres, sinó com a figures socialment marginades; per ser
dones trans, per estar en situació de pobresa i per estar racialitzades. Eixos
importants que es tenen en compte i es vinculen també amb el moviment
transfeminista, amb la interseccionalitat d'opressions en la que ens veiem
immerses les persones. Així doncs, van ser elles les que iniciaren la lluita
reconeguda pels drets LGTB als Estats Units.

4 Disturbis que ja s'anaven donant anys enrere, com podria ser el cas de 1989, a Los Ángeles, a la
Cafeteria Cooper Do-Nut, on la gent del col·lectiu, cansada dels abusos policials va començar a
llançar “dònuts” als agents. O el 1965 a la cafeteria Denvey's, on tres adolescents van negar-se a ser
expulsats de l'establiment per la simple raó de dur “vestimenta no conforme”, la qual cosa va acabar
amb disturbis. O el 1966, a San Francisco, a la cafeteria Compton's, on un agent volia expulsar del
local a una drag queen, i aquesta li va vessar un cafè per sobre, fet que va fer que hi hagués un
enfrontament molt més nombrós. (Stryker, 2017).
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Pel que fa al panorama nacional, ens situem cronològicament en un
període lleugerament anterior al nordamericà. Rafael M. Mérida (2016) ens
posa en context i assenyala que “abans de la sublevació militar de 1936 podem
constatar el desenvolupament a Barcelona d'una regió moral on aquelles
persones que avui podrien identificar-se com gais, lesbianes i trans
començaven a gaudir d'una xarxa de socialització: cafès, teatres o sales
d'espectacles en les que la dissidència sexual estava tolerada o era plenament
protagonista” (Mérida, 2016: 27). Veiem durant el context de la Segona
República una llibertat al voltant de la sexualitat i la identitat major que la que
es percebia anteriorment. No obstant això, amb l'alçament militar, la Guerra
Civil i el franquisme, la repressió cap al col·lectiu LGTB es va veure severament
reforçada. El 1954 es va modificar la Ley de Vagos y Maleantes del 1933
incloent als homosexuals, i el 1970 va ser sutituïda per la Ley sobre
Peligrosidad y Rehabilitación social, a més d'existir la Ley de escándalo
público. Encara que el context fos hostil, la realitat del col·lectiu no va
desaparèixer en aquella època, ens trobem amb personalitats com José Pérez
Ocaña, qui segons Paul B. Preciado va ser un antecedent clar de l'activisme
queer que es vendria a desenvolupar a partir de la dècada dels 80 (Mérida,
2016: 151).
No podem negar que la visibilitat de les persones trans ha estat molt
lligada al moviment d'alliberació sexual que va començar a Barcelona el 1977,
quan es va realitzar la primera manifestació de l'Orgull, en ple context de
transició democràtica espanyola. D'aquesta manera, el moviment es torna a
articular. Torna a ressorgir la visibilitat. Cal destacar, que respecte a les lleis
esmentades, no va ser fins al 1979 quan es van eliminar els articles referents a
l'homosexualitat, tot i que no es van derogar completament fins al 1989 la Ley
de escándalo público i fins al 1995 la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación
social. Tampoc podem obviar el grau de consciència política de “locas” i
“travestís” en el context espanyol durant aquells anys, ja que van ser les que
convocaren el moviment, les que van cridar a l'activisme i les que foren més
visibles respecte a la lluita social. Mentre les denominades “locas” feien
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referència a homes homosexuals efeminats, la figura de la “travestí”, que molts
cops era la cuirassa de dones trans, es refugiava en la folklòrica espanyola
essent, alhora, una versió humorística que intentava ser acceptada (Mérida,
2016: 115), ja que segons Miguel G. Cortés “els transformistes professionals
encarnaven l'estigma de l'univers gai, la seva marginalitat els relegava a la
perifèria més negativa tant interior (el rebuig de les minories sexuals que
buscaven la normalització i la respectabilitat) com exterior (la societat hetero
que podia fins i tot riure les gràcies però no concedir drets)” (Mérida, 2016:
160).
L'estigmatització i marginalització del col·lectiu trans va conduir a
aquestes persones a dos àmbits de forma majoritària: la prostitució i
l'espectacle (essent travestís o el que coneixem avui dia com drag queens) on
es creaven un personatge que els-hi servia d'excusa per expressar-se i ser
elles mateixes. El món de l'espectacle servia llavors com a “refugi laboral” en el
qual poder-se guanyar la vida, a l'hora de poder ser fidel a la identitat d'una
mateixa. Aquesta visibilització diversa crea confusió al voltant del concepte
trans, ja que es confon amb el de travestí o el de transformista / drag queen.
Mentre que el primer concepte ens parla de la identitat personal de gènere, els
altres ens parlen d'un aspecte més visual de la lectura del gènere lligada a una
concepció binària d'aquest, en la qual s'intercanvien o s'inverteixen els rols en
un espai més interpretatiu. El problema ve quan la societat associa a les
persones trans únicament amb aquest canvi superficial, és a dir, s'entenen
aquestes dues categories com una mateixa. Possiblement no es reflexioni tant
sobre el gènere des d'una vivència trans pel fet de ser un concepte molt més
abstracte, teòric i poc tangible, i s'associï directament a la lectura que podem
fer d'una persona a simple vista, ja que és una idea fàcil de processar. És per
aquesta raó que s'atribueixen etiquetes a les persones trans com “no natural”,
lligat a un discurs essencialista sobre la identitat o “no seriós” deslegitimant la
identitat basant-se en allò humorístic que se suposa que comporta transgredir
aquest essencialisme o posar-lo de manifest.
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En aquest transcurs
Les categories sexuals es van anar ampliant progressivament, més enllà de les
dicotomies tradicionals […] cap a una multiplicació de registres d'ordenament i
de percepció que resultaran no només importants, sinó imprescindibles per tal
de valorar la nostra cultura actual, ja que al cap i a la fi acabaran convertint-se
en mecanismes, negatius i positius, d'autocensura i d'autoidentificació
individuals i col·lectius. (Mérida, 2016: 38)

A finals dels anys 80 i durant la dècada dels 90, ens trobem a Espanya
en un moment del col·lectiu marcat per l'aparició del VIH i la crisi de la SIDA.
Tota aquesta epidèmia va donar, per una banda, una visibilitat considerable i,
d'altra banda, una perpetuació de l'estigma cap al col·lectiu LGTB. D'aquesta
manera les persones trans segueixen estant patologitzades, diagnosticades
com a desordre mental i concebudes com a últim reducte pervers de
l'homosexualitat, ja que tan sols s'entén a les persones dintre de la cisnorma,
assumint que qualsevol desviació va relacionada amb l'orientació del desig, ja
que les identitats de gènere tan sols poden ser home i dona, lligades a un cos
concret que dicta tal cosa. A finals d'aquesta dècada es van començar a
articular els primers discursos més argumentats i consolidats del moviment
trans, i no és fins al 2000 quan es presenta com a realitat i es lliga amb el
moviment feminista, moment en què sembla que es pren més seriosament i es
comença a escoltar de forma més atenta.
Actualment, un dels treballs que trobem sobre aquest àmbit seria el de
Lucas Platero i Esther Ortega, una gran aportació a la recuperació de la
memòria trans en el context nacional. D'aquesta investigació m'he basat en
l'article que van escriure en 2015 sobre la confluència del moviment trans i el
feminisme. Recentment han publicat Barbarismos Queer y otras esdrújulas
(2017) on s'il·lustra de forma realment encertada conceptes que es fan servir
avui dia dins el moviment, ajudant a posar-los en context i coneixent el seu
origen, la seva utilitat i la seva necessitat.
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2.3.2 Perspectiva trans en l'educació illenca
En aquest apartat faré referència a tots aquells documents actuals que
podem trobar per basar la situació del col·lectiu a escala insular i quines dades
podem recollir a escala estatal que puguin donar-nos una idea de quin és el
panorama estatal quant a la identitat de gènere i la diversitat afectivo-sexual.
En primer lloc, per aquest projecte el document que més en compte s'ha
tingut és el Protocol de detecció, comunicació i actuacions per alumnes
transsexuals i transgènere als centres educatius de les Illes Balears que ha
presentat la Conselleria, tenint en compte per tant, el mateix marc legal que
fonamenta aquest document. També, per complementar-ho, s'ha tingut en
compte el Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar
a les Illes Balears, passat també per la Conselleria. La raó per la qual he decidit
utilitzar també aquest document és que malauradament els casos d'identitat de
gènere no normativa sempre solen estar relacionats amb casos d'assetjament,
ja que anar en contra de la norma implica ser un objectiu per les posicions
dominants, que en atacar a les minories aconsegueixen sustentar el seu
estament de poder social. D'aquesta manera és necessari veure com es
treballen els casos d'assetjament per proximitat a l'objecte d'estudi de la
investigació.
Si bé el Protocol de detecció, comunicació i actuacions per alumnes
transsexuals i transgènere als centres educatius de les Illes Balears és prou
efectiu, es presenta pensat generalment per actuar en el moment en què ens
trobem davant un cas específic. Les poques vegades que parla de “prevenir” no
deixen constància que s'hauria d'establir una formació del professorat molt més
rigorosa per tal d'estar preparats en el moment que pugui arribar un/a alumne/a
trans a l'aula. I no tan sols això, ja que les persones trans no estan només a les
aules, estan en el dia a dia i formen part de la societat. Si no hi ha una
conscienciació d'aquesta realitat, fa que aquesta estigui discriminada.
Coincidint amb Platero (2008) “ens alarmem de les conseqüències que té
l'assetjament escolar, però no ens escandalitzem de les causes d'aquest”.
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A més a més, cal destacar el projecte de coeducació que ha posat en
marxa la Conselleria, anomenat Cap a la coeducació als centres educatius, que
suposa una oportunitat per als centres per treballar en matèria d'identitat de
gènere. Aquest programa porta en funcionament un any (curs 2017/2018) i s'ha
realitzat en un total de 4 centres (2 de primària i 2 de secundària), en els quals
s'ha fet una formació al professorat en qüestió de gènere i s'han portat a terme
distints projectes. Cal destacar que tot i treballar en aquest àmbit, dels
projectes que han sortit en els centres no n'hi ha hagut cap que treballi la
identitat de gènere des del punt de vista trans. Això dóna més èmfasi a la
necessitat de parlar sobre aquest tema.
Les altres dades a tenir en compte són les recollides per l'informe de
2013 Acoso escolar (y riesgo de suicidio) por orientación sexual e identidad de
género: Fracaso del Sistema Educativo realitzat per la Federación Estatal de
Lesbians, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) i l'informe Homofobia en
las aulas 2013 ¿Educamos en la diversidad afectivo sexual?. També destacar
el marc legal que utilitzen ambdós informes, que complementa el que trobem
als dels protocols mencionats anteriorment. S'han seleccionat aquests informes
per ser els més recents dels dos grups, coneguts en l'àmbit nacional per tenir
prou difusió i reconeixement nacional.
Finalment sortint de les dades i dels aspectes més administratius, a l'illa
d'Eivissa també es compta amb la col·laboració d'associacions externes que
treballen en aquest sentit amb els centres de secundària. Per aquesta
investigació destaco l'associació cultural El Xiringuito Teatre i Comunitat 5, grup
que va néixer a Catalunya l'any 2009 i que va traslladar-se i instal·lar-se a
Eivissa l'any 2010. Està formada per un grup de persones vinculades a la
intervenció social, l'educació i l'art comunitari. Treballen des de la convicció que
l'expressió artística és una eina de desenvolupament i transformació, tant
individual com col·lectiva. Els projectes que duen a terme tenen com a eix
central els seus i les seves participants, les seves idees, anhels, necessitats i
5 Informació extreta d'una entrevista realitzada amb na Beatriz de Astorza, membre de l'associació.
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experiències de vida, ja que defensen que el canvi social ve quan les persones
es converteixen en protagonistes de tot el procés. Dins de les metodologies
que promouen sempre s'incita a la participació i la creació col·lectiva, entre
elles podem trobar: el Teatre de l'Oprimit, el Teatre de les Oprimides, el Teatre
Comunitari, el Teatre de l'Escolta, la Pedagogia teatral, la Mediació cultural, en
combinació amb la dansa i les arts plàstiques i visuals. La raó de destacar
aquesta associació és perquè porta treballant amb el centre escollit (IES Sant
Agustí) quatre anys i també per ser una de les associacions que més treballa
en matèria de gènere i identitat a Eivissa, portant a terme tallers més
“ambiciosos” o de més durada i, per tant, amb més contingut per l'alumnat.
Cal destacar la complexitat de realitzar un estat de la qüestió ampli i
complet relacionat amb un tema com aquest, ja que com he exposat, és
relativament nou i està poc treballat. Espero que amb treballs com aquest, això
pugui canviar i es pugui anar ampliant.
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3. PRESENTACIÓ I DISCUSSIÓ DE RESULTATS

3.1 Anàlisi de la situació illenca
Per tal d'analitzar quin és el nivell de sexisme, homofòbia i transfòbia
entre els adolescents a l'illa d'Eivissa, s'han realitzat uns qüestionaris de 9
preguntes de resposta oberta a l'alumnat de 4t d'ESO (amb l'excepció de l'IES
Sa Colomina que participa amb 1r de Batxillerat) que han respost de forma
anònima.
Cal destacar que els qüestionaris s'han passat a tots els centres de l'illa,
o com a mínim s'ha intentat establir una comunicació per realitzar aquest estudi
amb tots els centres públics d'educació secundària de l'illa, però el resultat
obtingut és força baix, ja que només han participat 4 centres, amb un total de
171 persones:
IES Santa Maria 17
IES Sant Agustí (4tA) 13, (4tB) 25, (4tC) 25
IES Sa Colomina (1er batxillerat) 60
IES Sa Serra (4tB) 14, (4tC) 17
D'aquesta manera, s'ha treballat a partir dels resultats d'aquestes
enquestes, tenint en compte que no és una mostra completa de tots els
adolescents dels centres de secundària de l'illa d'Eivissa, però que permet
veure si es segueix un patró de contestació de les enquestes que pugui donar
peu a què sigui una visió col·lectiva i més general.
He basat les enquestes en el punt de vista de l'alumnat, ja que és, al cap
i a la fi, en qui recau en última instància el funcionament del sistema educatiu.
Per tant, d'aquesta manera es pot observar si el fet que no es treballi a classe o
no es tinguin recursos en aquest camp, influeix en el que pensen els i les
adolescents. Els resultats generals es poden comparar així amb els del centre
específic i veure si la intervenció de gènere que s'hi porta a terme dóna resultat,
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si el fet que a poc a poc es treballi més implica algun tipus de canvi social o
influeix de forma positiva en les respostes que dóna aquest alumnat.
A continuació s'exposen els resultats obtinguts en cada pregunta,
ressaltant els aspectes que han cridat més l'atenció, sigui de forma positiva o
negativa:
1-. Sabries anomenar-me quins tipus de violència existeixen?
D'entre totes les respostes que s'han pogut recollir, podem trobar:
–

de gènere, masclista, feminista (!!!), familiar, domèstica, sexual

–

maltractament animal

–

racista

–

física

–

psicològica

–

en xarxes, cibernètica, ciberbullying

–

moral

–

verbal

–

infantil, a menors

–

política
Es pot observar que generalment es confonen els tipus de violència pel

que fa a la forma d'exercir-la i sobre qui. Exemples com “violència masclista,
feminista, infantil” en una mateixa resposta indica la desconeixença de tipus de
violència i dels conceptes mateixos, però el reconeixement de certs trets que
poden indicar què és violència.
Predomina la violència a nivells físic i psicològic. Seguides de la
violència de gènere i la verbal. També és necessari destacar que no hi ha uns
límits clars respecte als tipus de violència que existeixen, ja que moltes de les
respostes queden obertes “...entre d'altres”.
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2-. Què en penses d'aquelles parelles que controlen les xarxes socials i
els telèfons mòbils de l'altra persona?
La majoria de persones enquestades comparteixen la idea que no és
una bona actuació, i en general, ho veuen malament. Estimen que ocorre per
una manca de confiança, defensen que és una violació a la intimitat, una
manca de llibertat, una falta de respecte, un control excessiu, una mostra de
gelosia, que no és estima o que és un atac a la privacitat. Des de la part
controladora destaquen aspectes de personalitat com: inseguretat, possessió,
obsessió, persones tòxiques. Una resposta que m'ha sobtat i trobo destacable
és: “tarde o temprano la acabará maltratando”.
D'altra banda però, podem veure que es parla del fet que la persona
responsable està “preocupada”, però no es va més enllà ni es veu com a
assetjament.
- “Pues yo lo veo una cosa normal, ya que si no tienes nada que ocultar
puedes coger el teléfono de tu pareja cuando quieras”; “per una part està bé i
per l'altra no tant si tu controles les xarxes socials i els telèfons d'una altra
persona és perquè no confies en ella però també, si que és veritat que no saps
si aquella persona t'està dient sa veritat”; “una cosa és controlar i altra tindre
les seues contes per la meua experiència no ho veig malament tindre contes
de la teua parella, sempre hi quant això no sobrepassi els límits”; “en algunos
casos todo puede ir bien, pero puedes sentirte controlado”; “si es consentit...”.
Una situació preocupant, tot i que genera un debat interessant respecte a la
confiança i com la demostrem o entenem.
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3-. Creus que l'homosexualitat és una malaltia?

SÍ

NO

Sant María

2

15

Sant Agustí 4tA

-

13

Sant Agustí 4tB

1

24

Sant Agustí 4tC

-

25

Sa Serra 4tB

-

14

Sa Serra 4t C

-

17

Sa Colomina 1er Batx

1

59

Com podem veure en aquest gràfic 6, predomina inqüestionablement el
NO, tot i que en les respostes voldria destacar com es parla de l'homosexualitat
com “una decisió”, com allò que un “vol”, una “elecció”. Fa pensar que si
s'entén així, també es pot considerar que s'hi pot renunciar, la qual cosa és
preocupant. Hi ha hagut alguna resposta com la següent que és impossible no
destacar: “No, i si ho fos jo estaria malalt i orgullós!”.

6 Tots els gràfics realitzats en aquesta treball d'investigació són d'autoria pròpia.
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4-. Què creus que està més acceptat socialment; l'homosexualitat en
homes o en dones?

HOMES

DONES

CAP

IGUAL

NS/NC

Sant María 4t

7

7

-

2

1

Sant Agustí 4tA

1

9

2

1

-

Sant Agustí 4tB

7

11

2

4

1

Sant Agustí 4tC

3

17

-

3

1

Sa Serra 4tB

2

4

2

6

-

Sa Serra 4t C

6

3

3

3

2

Sa Colomina 1er Batx

21

27

-

8

4

Aquesta ha estat la pregunta que més interessant ha resultat a l'hora
d'analitzar les respostes. Podem veure com les respostes són variades i no hi
ha una resposta tan clara com en la pregunta anterior. Tot i que la majoria opina
que en les dones està més acceptat, no només es queda allí la resposta, en
moltes ocasions es comenta que la raó per la qual està més acceptada en
dones és perquè es veu a la dona lesbiana com a objecte de consum i plaer
per a homes heterosexuals. És molt destacable el nivell de consciència en
aquest sentit que han demostrat en les respostes.
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D'altra forma, trobo que l'acceptació masculina ve donada per una major
visibilitat social, avui dia pensem en el dia de l'Orgull i el veiem liderat per
homes (i per què no dir-ho, homes cis, blancs, de mitjana edat, de classe
mitjana-alta amb un tipus de cos concret i normatiu), quan en realitat aquesta
lluita, aquesta reivindicació la varen començar, com ja he destacat; dones trans,
pobres, de color, que treballaven en la prostitució en els barris més marginals
de Nova York. El patriarcat també s'ha introduït en el moviment per l'alliberació
sexual. Això també ha fet que es vegi més violència cap a les parelles d'homes
homosexuals, tant per la visibilització esmentada, com pel fet que
l'homosexualitat masculina ataca de forma directa la masculinitat hegemònica,
pilar base de l'estructura patriarcal. Si dues amigues heterosexuals es fan un
petó, es veu com un gest d'amistat i d'estima, aquest gest no es veu mai per
part d'amics heterosexuals, perquè és un atac directe a la seva posició de
privilegi social. Una resposta que ho ha resumit molt bé ha estat que “En dones
és més acceptat per homes; en homes més acceptat per dones”, els homes
gaudeixen de les dones perquè són un bé de consum, i les dones accepten
més als homes perquè estan en un plànol similar de violència patriarcal.
5-. Com reaccionaries si el teu millor amic o la teva millor amiga et
confesses que és homosexual?
Acceptar

No acceptar

Ambigua

2

1

1

1

Suport

No suport

Sant María

13

1

Sant Agustí 4tA

11

Sant Agustí 4tB

22

1

1

1

Sant Agustí 4tC

23

1

1

-

Sa Serra 4tB

10

3

-

1

Sa Serra 4t C

15

2

-

-

Sa Colomina 1erBatx

47

5

4

4
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Analitzant aquestes respostes vaig decidir en primer lloc dues categories
possibles: s'accepta o no s'accepta. Així i tot, amb el transcurs de les respostes
vaig comprovar que es ramificaven, n'hi havia d'ambigües, on no queda molt
clar la postura de la persona que respon, i dintre de les que accepten es
diferencia entre si es mostra suport o si no se'n mostra. Igualment, he de dir
que aquelles respostes de l'estil “em donaria igual” s'han categoritzat com a
positives, potser s'ha pecat d'optimisme.
En general s'observen un tipus de respostes molt egocèntriques, més
que empatitzadores, de l'estil “Le agradeceria que confiase en mi lo suficiente
para contarme algo que le puede haber costado mucho decir”. Se centren molt
en el fet que canviaria la relació que tenen, que potser no seria el mateix, etc.
en lloc de pensar en el fet que el seu amic o la seva amiga els-hi ha dit que és
homosexual. Alguns exemples són “la veritat es què reaccionaria igual que
sempre, llevat que no estaria molt contenta”,“em sorprendria i m'enfadaria
perquè no m'ho ha dit abans. Supós que la nostra amistat canviaria”.
Les respostes que mostren suport parlen repetidament de la importància
de la confiança “M'ha passat i la relació ha millorat, perquè ara tenim molta
més confiança entre les amigues”. També destaquem l'opinió que més
normalitza l'homosexualitat: “no passaria res ni canviaria. Tampoc faria falta
que m'ho digués ja que si fos heterosexual no tindria la necessitat de dir-ho”.
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Es pot destacar també la influència, el canvi i la normalització de forma
generalitzada en aquells grups on hi ha alguna persona del col·lectiu LGTB.
6-. S'ha parlat en algun moment a classe el tema de la diversitat afectivosexual? En cas negatiu, consideres que se n'hauria de parlar?

SÍ

NO
SI

NO

NS/NC

Santa María

6

5

5

-

1

Sant Agustí 4tA

7

3

1

2

-

Sant Agustí 4tB

20

5

-

-

-

Sant Agustí 4tC

15

9

-

-

1

Sa Serra 4tB

2

8

2

1

1

Sa Serra 4t C

5

6

-

3

3

Sa Colomina 1er Batx

12

39

7

-

2

Tot i que en aquestes respostes podem veure un “alt” percentatge de
“SÍ”, sospito que s'ha entès o s'ha englobat com a xerrades de sexualitat, la
qual cosa pot haver confós la pregunta. És cert que es donen xerrades de
sexualitat, les quals creiem necessàries, però també és cert que aquestes són
heterocentrades, falocèntriques i tenen una visió cisgènere de la sexualitat.
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S'haurien de repensar i ampliar, per aprofitar i donar visibilitat al col·lectiu d'una
altra forma.
L'altre percentatge elevat ens diu que no n'han parlat i que sí que
s'hauria de fer, la qual cosa és esperançadora. Pel que fa a la part del doble
“NO” trobem respostes com “No se habla porque ya somos mayorcitos para
saberlo” o també que és un tema que s'hauria de parlar a casa, diferenciant de
nou aquests dos àmbits com a independents, sense entendre que l'educació ve
per les dues parts. Dintre del grup “NS/NC” es reforça la teoria sobre confondre
la pregunta, mesclar sexualitat amb orientació sexual, etc. En línies generals el
percentatge és més negatiu que positiu, la qual cosa ens proporciona força
informació.
7-. Has presenciat algun tipus d'assetjament relacionat amb l'orientació
sexual o la identitat de gènere? Què has fet al respecte?
SÍ

NO

NS/NC

Sant María

2

15

-

Sant Agustí 4tA

5

7

1

Sant Agustí 4tB

11

13

1

Sant Agustí 4tC

10

13

2

Sa Serra 4tB

Sí: 1

13

-

Sa Serra 4t C

Sí: 3; No: 2

12

-

Sa Colomina 1er Batx

Sí: 11; No: 7

39

3
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Aquestes respostes les podem dividir en tres inicialment, tot i que veient
les respostes de “SÍ” he decidit diferenciar entre “SÍ i SÍ que he actuat” o “SÍ i
NO he actuat”. Els que responen només que SÍ sense dir cap cosa més, entenc
que no han fet res al respecte, ja que els que sí que han actuat ho comenten
amb detall; s'hi han encarat, defensant a la persona afectada, han fet veure a
l'agressor/a que allò no estava bé, han aconsellat a la persona afectada que
parlés amb persones adultes, s'han fet xerrades col·lectives per a tractar el
tema amb l'agressor/a, etc. En la gran majoria de casos de no haver fet res i
que hagin dit la raó és per por, per si els relacionen amb la persona, per si la
discriminació els enganxa a ells també, etc. Veiem com una noia, que tot i
haver fet alguna cosa al respecte, li varen dir que era una “feminazi” (en aquest
cas el problema va més enllà).
També han respost que si no li donaven importància, potser
l'assetjament no anava a més. Un altre tipus de resposta va en relació al que es
coneix com a “evasió de responsabilitat social”, és a dir, que es presencia
l'assetjament però allò “no va amb nosaltres”, no és “el meu problema”. Aquí, la
psicologia social ens diu que, davant la presència d'altra gent la responsabilitat
es dilueix i, per tant, com més persones hi hagi menys responsabilitat “sentida”
es té. Es cau en pensar que, quan hi ha gent, algú ha d'estar fent alguna cosa,
que ja s'hi està intervenint o en cas contrari, què havent-hi més gent hom no ha
de sentir-se compromès ni més responsable que els altres per a intervenir.
Una altra resposta interessant ha estat “si tenc que anar a totes les persones
que tenen prejudicis amb l'orientació o identitat sexual mai acabaria”. Ens
cansem de fer pedagogia, i és lògic i comprensible, per això necessitem un
canvi a nivell estructural.
Dintre de les respostes negatives veiem que es donen per no ser
conscient que realment es troben davant situacions d'assetjament, reflexe
directe de la necessitat d'una educació més conscient en aquest aspecte, junt
amb les dades de la pregunta anterior. És la coneguda teoria de l'iceberg, on la
punta que veiem és la violència més directa, i la part que no veiem segueix
essent violència però no es contempla com a tal. El que diuen que són
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“bromes” com “no me seas maricón” i similars, no fan més que perpetuar
estereotips negatius cap al col·lectiu. Hi ha una manca de percepció de la
violència psicològica (mirades, comentaris, gestos, etc.), en la primera pregunta
veiem que sabien que existia, aquí veiem que costa detectar-la.
Un altre tipus d'assetjament que podem trobar dins el mateix col·lectiu
està relacionat amb la bifòbia. Molts gais i moltes lesbianes segueixen creient
que la bisexualitat és simplement indecisió, és una mena d'estat per arribar a
l'homosexualitat. I això, també és assetjament. Això és una d'aquelles
violències ben profundes en l'iceberg.
Finalment voldria destacar una resposta esfereïdora: “Si. No vaig poder
fer molt ja que era el mateix pare el que es ficava amb ell per la seva orientació
sexual.” que deixo per a la reflexió personal.
8-. Sabries

dir-me

quina diferència hi ha

entre transgenerisme,

transsexualitat i transvestisme?

SI

NO

NS/NC

Sant María

4

9

4

Sant Agustí 4tA

7

6

-

Sant Agustí 4tB

16

9

-

Sant Agustí 4tC

14

10

1

Sa Serra 4tB

5

9

-

Sa Serra 4t C

-

15

2

35

20

5

Sa Colomina 1er Batx

Destaca una gran confusió de termes, es confon el transgenerisme amb
la transsexualitat com la mateixa cosa, ens dóna una visió molt clara de com la
societat entén les persones trans i la seva vivència de ser trans: implica que
han de fer un canvi i ser “tot el contrari” al que eren. Òbviament no es
contemplen les identitats no binàries. Es pensa en el gènere com a binari i com
a oposat, com a extrems.
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Les respostes s'han comptabilitzat de forma força optimista en els “SÍ”
però tan sols una sola persona ha respost correctament tota la pregunta.
Podem veure una desconeixença majoritària.

9-. Com creus que reaccionaria la classe si un company vingués a classe
amb falda?
La majoria de respostes sobre la reacció estan relacionades amb rialles,
burla, bullying, mirades de sorpresa, “no reaccionarien molt bé”, no es prendria
seriosament, seria estrany, comentaris despectius, etc. Inclús diuen que
pensarien que és “una aposta”, és a dir, que mai podria ser una decisió
personal. Per altra banda comenten que després d'aquesta primera reacció
s'interessarien i ho acceptarien.
“Se reirian y se burlarian si es un chico, en cambio es una chica les daria igual
ya que es “normal” o socialmente aceptada”, d'aquí destaco que s'ha entès
“company” de forma general com a noi o noia, tot i que ens volíem referir al
gènere masculí únicament.
Podem veure com es repeteix la no comprensió de la violència psicològica amb
respostes com “Se'n riurien però no passa res”, no s'entén la implicació
d'aquest tipus de violència.
Tot el que podem veure és que es relaciona amb una aposta o una broma, o
que és una disfressa. Ho veiem per Carnestoltes, quan els homes (ja no ens
referim només al jovent) troben que és molt divertit disfressar-se de dona i fer-
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ho com a broma (no ens referim al drag o el transvestisme). Segueix
estigmatitzant a les persones trans que no “passen”, és a dir, que no se les
llegeix socialment com a cis. D'aquí també podem extreure que els homes, tot i
voler explorar la feminitat, només ho poden fer en contextos que no siguin
seriosos i que no impliquin una pèrdua de privilegi social.

3.2 Un cas concret: IES Sant Agustí

El fet de voler fer un estudi de cas específic ve donat pel fet de voler
analitzar en perspectiva de gènere d'una forma més profunda i rigorosa
diferents factors del centre que indiquin si hi ha una perspectiva de gènere, en
concret respecte al col·lectiu trans dins el sistema educatiu. D'altra banda per
ser el centre de l'illa on més s'ha treballat en matèria de gènere, com he
comentat anteriorment. Fa quatre anys que treballen amb El Xiringuito; els dos
primers anys van començar treballant amb el suport de Dones Progressistes
Eivissa i després van aconseguir portar endavant el projecte amb l'Ajuntament
de Sant Josep de sa Talaia. Un altre dels motius és la possibilitat que he tingut
de treballar en aquest centre de prop, ja que ha estat el meu centre de
pràctiques i també va ser el meu centre educatiu.
L'IES Sant Agustí és un centre que va començar a funcionar el curs
2001-2002, situat a una zona rural entre el poble de Sant Agustí i la part
turística de Cala de Bou i Port des Torrent. Compta amb uns 500 alumnes que
provenen dels centres adscrits CEIP Es Vedrà i l'Urgell, ambdós caracteritzats
també per situar-se en zones rurals. Tot i ser un centre on la convivència és
molt pacífica i els incidents no són més que puntuals, coincidint amb Amparo
Tomé (2014) el sexisme es dóna a tot arreu; tant en centres rurals com urbans,
en centres ubicats en àrees de classe mitjana com en àrees de classe obrera,
en centres en els quals la diversitat cultural és més o menys elevada. És
aquest contrast entre bona convivència i violència invisible patriarcal el que em
crida l'atenció.
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3.2.1 Alumnat

S'han extret les dades dels qüestionaris analitzats anteriorment per
destacar únicament les respostes de l'alumnat de Sant Agustí, i veure si
existeix alguna diferència notòria.

1-. Sabries anomenar-me quins tipus de violència existeixen?
Es veu una similitud molt gran amb el nivell general de respostes; es
confonen els tipus de violència, la forma d'exercir-la i sobre qui. Es confonen
els termes i segueixen destacant la violència física i psicològica, seguida de la
de gènere i la verbal. Tampoc es tenen clar els límits respecte als tipus de
violència que existeixen, deixant així les respostes obertes, com s'ha indicat
anteriorment.

2-. Què en penses d'aquelles parelles que controlen les xarxes socials i
els telèfons mòbils de l'altra persona?
Tornem a veure que la majoria de les respostes segueixen la línia
genèrica; la resposta és negativa front a aquesta actitud i comportament. Es
parla de falta de confiança, d'autoestima, de respecte. Mostra de gelosia i
control, deixant veure una superioritat per part de qui ho fa, ja que es creu amb
el dret de poder fer-ho. Es parla del dret individual a la privacitat i que la vida
d'una persona no pot girar entorn de la parella.
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3-. Creus que l'homosexualitat és una malaltia?

SÍ

NO

Sant Agustí 4tA

-

13

Sant Agustí 4tB

1

24

Sant Agustí 4tC

-

25

D'entre totes les respostes podem veure que tan sols hi ha un “SÍ”, la
inmensa majoria té molt clar que no és una malaltia i la forma de respondre és
molt directa i clara. Ara bé, davant aquest “SÍ” es pot qüestionar si realment és
una resposta seriosa, si és una broma, etc. Així i tot, el fet de respondre
d'aquesta manera sobre un tema com aquest, denota tints d'homofòbia. El
percentatge és igual que al del nivell general.
Es parla de l'homosexualitat com “una decisió”, com allò que un “vol”,
una “elecció”. Que fa pensar que si s'entén així, també es pot entendre que s'hi
pot renunciar, la qual cosa és preocupant.
4-. Què creus que està més acceptat socialment; l'homosexualitat en
homes o en dones?
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HOMES

DONES

CAP

IGUAL

NS/NC

Sant Agustí 4tA

1

9

2

1

-

Sant Agustí 4tB

7

11

2

4

1

Sant Agustí 4tC

3

17

-

3

1

Com

en

els

percentatges

generals, la majoria opina que en les
dones està més acceptada. També es
comenta que la raó per la qual està
més acceptada en dones és perquè es
veu a la dona lesbiana com a objecte
de consum i plaer per a homes
heterosexuals, o bé “Per una part en
homes perquè és el sexe que menys
es jutja, però també en les dones ja
que a les persones que els-hi atreu
aquest sexe disfruten veient a lesbianes tinguent relacions”, veiem de nou la
sexualització de la figura femenina. També es parla de les mostres d'afecte
diferenciades per gènere; en les dones és més comú i no es qüestiona la seva
heterosexualitat, mentre que en homes sí, ja que comporta un atac directe a la
seva masculinitat. En aquesta línia, en les respostes veiem com es consideren
més denigrants els insults cap a homes homosexuals que cap a dones, i que es
parla més del tema si són dos homes que dues dones. D'aquesta reflexió
podem fer una lectura patriarcal on l'home segueix sent el centre d'atenció
prioritari de la situació, tot i ser en una situació de discriminació, ja que es
considera més important la discriminació masculina que femenina.
Com a resposta de “EN CAP CAS” s'advoca per la falta de costum, la
qual cosa corrobora la necessitat de tenir referents per normalitzar les vivències
dissidents del sistema hegemònic.
Les respostes ambigües s'han donat així per una formulació de la
resposta il·lògica (“Jo crec que en les dones més que en les dones”).
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5-. Com reaccionaries si el teu millor amic o la teva millor amiga et
confesses que és homosexual?

Acceptar
Suport

No acceptar

Ambigua

1

1

No suport

Sant Agustí 4tA

11

Sant Agustí 4tB

22

1

1

1

Sant Agustí 4tC

23

1

1

-

De la mateixa forma que a nivell general, aquelles respostes de l'estil
“em donaria igual” s'han categoritzat com a positives, potser s'ha pecat
d'optimisme. Així i tot, el percentatge de suport és major.
S'observen

un

tipus

de

respostes

egocèntriques,

més

que

empatitzadores, però de forma general hi ha un gran suport. Algunes si que
admeten el fet de no ser una situació fàcil per a la persona i li donen
importància. Dues respostes que voldria destacar són “Sortiria amb ella” i
“Sortiria amb ell”, que donen una mica de llum a l'anàlisi.
Podem destacar també la influència, el canvi i la normalització de forma
generalitzada en aquells grups on hi ha alguna persona del col·lectiu LGTB.
Dintre del baix percentatge de “No suport” trobem un cas que respon
obertament que “no li parlaria més i faria burla” (mentre a la 7 respon “No (ha
presenciat assetjament), a Eivissa no som agressius”), que ens recorda que
encara s'ha de treballar més.
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6-. S'ha parlat en algun moment a classe el tema de la diversitat afectivosexual? En cas negatiu, consideres que se n'hauria de parlar?

SÍ

NO
SÍ

NO

NS/NC

Sant Agustí 4tA

7

3

1

2

-

Sant Agustí 4tB

20

5

-

-

-

Sant Agustí 4tC

15

9

-

-

1

L'alt percentatge de “SÍ” fa sospitar que s'ha entès o s'ha englobat com a
xerrades de sexualitat, la qual cosa pot haver confós la pregunta. És cert que
en certes respostes es parla de la intervenció de El Xiringuito i el percentatge
és visiblement major que a nivell de l'illa, però de forma general, tot i respondre
que “SÍ” es creu que se n'hauria de parlar més, inclús alguna resposta diu que
“a més instituts”. És un percentatge que demostra que treballar sobre aquest
àmbit és necessària i l'alumnat ho demana i s'involucra.
Dintre del grup “NS/NC” es reforça la teoria sobre confondre la pregunta,
mesclar sexualitat amb orientació sexual, etc. el que implica que és necessària
una major intervenció per tenir clars els conceptes, com a mínim.
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7-. Has presenciat algun tipus d'assetjament relacionat amb l'orientació
sexual o la identitat de gènere? Què has fet al respecte?
SI

NO

NS/NC

Sant Agustí 4tA

5

7

1

Sant Agustí 4tB

11

13

1

Sant Agustí 4tC

10

13

2

Molt en sintonia amb les respostes generals; sí que s'ha presenciat i s'ha
actuat, sí que s'ha presenciat però no s'ha actuat per por, no se n'ha vist de
forma conscient, confonent el grau de violència segons el tipus d'assetjament
que és “No, bé potser si però no era greu”. Tenint en compte que en les
respostes de la pregunta 1 no es tenen clars els tipus de violència que hi ha o
com s'està exercint, podem deduir que molts casos de violència han quedat
invisibilitzats, comportant que es respongui de forma negativa en aquesta
pregunta.
És d'aquest centre d'on he pogut extreure respostes interessants com:
“si tenc que anar a totes les persones que tenen prejudicis amb l'orientació o
identitat sexual mai acabaria”. Ens cansem de fer pedagogia, i és lògic i
comprensible, per això necessitem un canvi a nivell estructural. L'altra resposta
esfereïdora, comentada anteriorment, que ha sortit d'aquestes enquestes és:
“Si. No vaig poder fer molt ja que era el mateix pare el que es ficava amb ell
per la seva orientació sexual.” que deixo per a la reflexió personal.
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8-. Sabries

dir-me

quina diferència hi ha

entre transgenerisme,

transsexualitat i transvestisme?

SÍ

NO

NS/NC

Sant Agustí 4tA

7

6

-

Sant Agustí 4tB

16

9

-

Sant Agustí 4tC

14

10

1

Les respostes s'han comptabilitzat de forma força optimista en els “SI”,
2/3 correctes ja entra dins el “SÍ”. Segueix destacant una gran confusió de
termes, es confon el transegenerisme amb la transsexualitat com la mateixa
cosa, ens dóna una visió molt clara de com la societat entén les persones trans
i la seva vivència de ser trans: implica que han de fer un canvi i ser “tot el
contrari” al que eren. Òbviament no es contemplen les identitats no binàries. Es
pensa en el gènere com a binari i com a oposat, com a extrems. Demostrant
que construïm el gènere en oposició de la suposada diferència. Així i tot, en les
definicions s'empra vocabulari específic que deixa veure el lleu coneixement
sobre l'àmbit i, com podem observar en l'anàlisi general del cas concret de Sant
Agustí les respostes són molt més positives.
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9-. Com creus que reaccionaria la classe si un company vingués a classe
amb falda?
Com en l'anàlisi general, la majoria de respostes sobre la reacció estan
relacionades

amb

rialles,

burla,

bullying,

mirades

de

sorpresa,

“no

reaccionarien molt bé”, no es prendria seriosament, seria estrany, comentaris
despectius, etc. Ara bé, comenten que després d'aquesta primera reacció
s'interessarien i ho acceptarien.
Voldria destacar una resposta que estaria bé llegir més sovint: “Bé, i més
si és en estiu perquè fa molta calor”. Ens fa falta més optimisme.

3.2.2 Professorat
S'han passat uns qüestionaris al professorat del centre seguint l'estil de
l'enquesta passada a l'alumnat. Tot i que aquesta darrera ha estat estructurada
de forma oberta, les del professorat s'han realitzat de forma tancada, ja que de
forma general és complicat fer que el professorat s'impliqui en aquests treballs.
S'ha hagut d'insistir per poder recollir una mostra prou gran, que ha acabat sent
de 48 de 66. Com en l'anàlisi general, s'ha de tenir en compte que no és l'opinió
general, però si que s'ha comptat amb una mostra prou significativa.

Així doncs, passarem a analitzar les respostes que s'han donat en cada
pregunta:

1.- Valora de 1-5 (1 Gens d'acord – 5 Completament d'acord). Considero
que homes i dones són diferents biològicament.
1

2

3

4

5

NS/NC

2

3

5

12

25

1
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La majoria de respostes estan d'acord o gairebé d'acord en el fet que
homes i dones són diferents biològicament. Analitzant totes les respostes
obtingudes, m'he adonat que a l'hora de fer enquestes sempre ens podem
trobar amb una participació políticament correcta, que no acaben de reflectir
fidelment la realitat. En certa manera, és per això pel que he formulat aquesta
pregunta inicialment, per poder contrastar-la amb respostes posteriors.

2.- Valora de 1-5 (1 Poc present – 5 Molt present). Com a docent, tinc
present la coeducació en la programació de les meves activitats i en la
meva forma d'intervenir a classe.
1

2

3

4

5

NS/NC

4

2

9

13

18

2
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De forma majoritària, tothom té en compte la coeducació. Caldria
destacar les respostes de “NS/NC” (no tan sols en aquesta pregunta, sinó de
forma general en tota l'enquesta), que han expressat que són membres del
departament d'orientació i que pel fet de no donar classe d'una matèria
concreta, consideren que no han de respondre aquestes preguntes. Fet amb el
qual discrepo, perquè estant involucrats/des dintre del món de l'educació,
s'hauria de tenir en compte sempre aquest principi.
Voldria destacar, com comenta Marina Subirats (1994) l'existència de
currículum ocult, que són “les pautes de caràcter no formal i sobretot ideològic
que es transmeten en la pràctica escolar” i és gràcies a la coeducació que
s'ajuda al fet que de forma gradual desapareguin aquests mecanismes de
discriminació. Aquest concepte s'hauria de tenir molt més present, ja que si no
tot el percentatge que veiem té en compte les pràctiques coeducatives, el que
queda en relació al currículum ocult que s'està transmitent és encara més gran i
fa que s'estiguin perpetuant uns estereotips de gènere nocius.

3.- Com a docent, has tractat a classe el tema de la diversitat afectivosexual i d'identitat de gènere en algun moment? En cas negatiu,
consideres que n'hauries de parlar?
SÍ
30

NO

NO DONO CLASSE

HAURIA

NO CAL

14

2

40

2

De forma general veiem que sí que s'ha tractat en algun punt, l'altre gran
grup diu que no però té en consideració que s'hauria de tractar, la qual cosa
reforça la idea que les pràctiques coeducatives que tan majoritàries eren en la
pregunta anterior, tan sols s'estan fent en caràcter de gènere binari i només en
relació al gènere, sense tenir en compte que la diversitat afecta també al
col·lectiu LGTB i que aquest s'ha d'introduir també dintre les pràctiques
educatives. Finalment, l'aspecte més preocupant, que tot i ser reduït, és el
percentatge que considera que no cal parlar d'aquests temes a classe, tot i que
si tenim en compte l'opinió de l'alumnat, veiem que és completament incorrecte.

4.-

Què creus que està més acceptat socialment; l'homosexualitat en

homes o en dones?
HOMES

DONES

CAP CAS

PER IGUAL

NS/NC

16

7

3

21

1

Podem veure una diferència significativa amb les respostes donades per
part de l'alumnat. La gran majoria creu que està acceptada l'homosexualitat en
homes i en dones per igual, i l'altre gran grup pensa que en homes. Es podria
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plantejar la teoria que en el fet de ser una generació més gran (el professorat)
es continuï amb el plantejament que la igualtat s'assolia amb el matrimoni 7 que
es va atorgar en 2005, i que a partir d'allí s'ha arribat a una “igualtat real” que
està ben lluny de la realitat. D'aquesta manera també podem dir que el fet que
l'altre gran grup sigui “en homes” pot estar relacionat en el fet, esmentat
anteriorment, que l'home homosexual té més representació i visibilitat dintre del
moviment LGTB.

5.- Davant comentaris sexistes / homòfobs / trànsfobs entre l'alumnat, jo:
Actua inmediatament, no en passo ni un.
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90,00%

Només actua davant certs comentaris.

5

10,00%

Només actuo si la cosa va a més (físic).

-

-

És cosa d'adolescents, no fa falta fer res.

-

-

Aquesta és una de les preguntes on trobo que podem contemplar un
percentatge major de respostes políticament correctes. Està clar que tots i totes
sabem que èticament i moralment no hem de deixar passar cap comentari,
però la realitat és que els insults que més s'escolten als passadissos d'un
institut són “hijo de puta”, “maricón” o “nenaza”, entre d'altres, que van lligats
directament al sexisme i l'homofòbia social. Considero que la resposta més real
és “només actuo davant certs comentaris”.
També destacar que la forma d'intervenir sol ser en forma de fre, és a dir,
tallant aquesta conducta, però sense reflexionar el perquè aquest comentari és
sexista, homòfob o trànsfob. Per tant no ajuda a fer que s'erradiqui aquesta
conducta, sinó que ajuda a pensar que en aquell precís moment no es pot dir
pel fet de tenir una figura autoritària que no ho permet, però que no impedeix
que es faci en un altre context. No s'entén que l'insult va més enllà d'una
7 De la mateixa manera que es pot creure que la igualtat va arribar amb el matrimoni homosexual, es
pensava també de l'arribada del sufragi universal per les dones. No fa falta destacar, avui dia, com
aquesta igualtat no és real i seguim davant una descompensació a nivell estructural, cultural, polític,
etc. que ho demostra.
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agressió per ferir una persona, carregant amb el pes simbòlic que afecta tota
una comunitat o col·lectiu.
6.- Com a docent, tinc material (pel·lícules, documentals, textos, música,
etc.) suficient per poder incloure el tema d'identitat de gènere o de
diversitat afectivo-sexual a l'aula.
Sí, compto amb força material.

8

17,00%

En podria tenir més, però em defenso.

19

39,50%

No tinc recursos suficients.

19

39,50%

NS/NC

1

2,00%

No dono classe

1

2,00%

El percentatge més elevat de respostes indica que els recursos que es
tenen són pocs. Mentre la coeducació es tenia present en un gran percentatge
a l'hora de fer la programació de les activitats i d'intervenir a classe, veiem com
a l'hora d'adreçar aquesta coeducació a la identitat de gènere i la diversitat
afectivo-sexual es redueix. Reforça, de nou, la concepció d'una coeducació en
matèria d'igualtat de gènere només, que tot i ser un gran pas i molt necessària,
deixa de banda altres problemàtiques que estan afectant a nivell social. És per
això que s'ha d'incidir de forma més notòria en la formació del professorat en
temes d'identitat de gènere i diversitat afectivo-sexual.

7.-

Coneixes els següents termes? Transgenerisme, transsexualitat i

transvestisme.
Si, puc definir els tres conceptes.

28

58,00%

Algun, però no tots.

20

42,00%

-

-

No en conec cap.

De forma general es poden definir els tres conceptes, però quasi la
meitat de les respostes indiquen que no sabrien definir-los tots. Aquesta és la
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pregunta que volia destacar en relació a la nº1. Mentre que la gran majoria de
les respostes consideren que homes i dones són diferents biològicament,
veiem com coincideix en “poder definir els tres conceptes”, fet il·lògic, ja que si
tenim en compte que una persona transgènere no té per què sotmetre's a cap
canvi físic per identificar-se com i ser dona havent estat assignada “home” en
néixer, podem veure com homes i dones poden ser iguals biològicament.
Puc considerar que ha estat un pregunta on s'ha filat prou prim, però que
considero necessària. És el punt on volia arribar per trencar el discurs
políticament correcte que podem veure.

8.- Valora de 1-5 (1 Poc preparat – 5 Molt preparat). Com a docent, estic
prou preparat/da per tractar amb alumnat trans.
1

2

3

4

5

NS/NC

3

5

20

12

7

1

Tot i que aquesta resposta l'he plantejat de 1-5, ja que considero que és
més fàcil de sortir de les possibles respostes políticament correctes, per mi és
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una pregunta de dues respostes; sí o no. Per tant, totes les respostes que no
són 5 (sí), són 1 (no). D'aquesta manera podem veure que la majoria no està
preparada per tractar amb alumnat trans. De nou, es dóna èmfasi a la
necessitat d'una formació del professorat en matèria.
Com a tall de conclusió d'aquestes enquestes i coincidint amb Amparo
Tomé (2014) s'hauria de fer una reflexió conjunta pel que fa al professorat i les
pràctiques docents, que segueixen caient en aquest joc d'allò que pensem que
fem, allò que diem que fem i allò que finalment fem. És el que podem observar
en el transcurs d'aquestes respostes.

3.2.3 Documents del centre8
L'últim apartat a comentar en l'anàlisi de cas concret de l'IES Sant Agustí
està relacionat amb els documents del centre. Per aquest punt, s'ha fet una
lectura amb perspectiva de gènere de tots els documents disponibles a la web
del centre. En aquesta anàlisi de documents s'han destacat els punts o apartats
que podem fer referència al tractament en el sistema educatiu de la identitat de
gènere.
Fet aquesta anàlisi general, es pot comentar que la utilització del
llenguatge no sexista sembla que està en construcció, és a dir, es veu com està
evolucionant cap a un llenguatge neutre, però així i tot encara hi ha exemples
que no ho són. El tema del llenguatge no sexista sembla que té algunes
reticències, perquè el fet de nomenar en femení diuen que resulta més costós,
que és una pèrdua de temps o una molèstia, però si ens parem a pensar
realment si són només aquestes les raons les que estan frenant aquesta
manera d'expressar-se, hauríem de ser conscients que no fer-ho implica seguir
amb una pràctica social de desigualtat sexista, ja que si no anomenem a les
dones, les seguim ocultant (Tomé, 2014). Hem de tenir en compte que “les
llengües expressen a partir de les diferents codificacions, les diverses
concepcions del món pròpies de cada època i cultura” (Subirat, 1994), per tant
8 Disponibles a la web del centre http://iessantagusti.es/
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si seguim amb una codificació que legitima la desigualtat per raó de gènere,
seguim quedant-nos estancats i estancades en una època desfasada.

Concreció Curricular: S'ha de destacar que de forma positiva, és un dels
documents on el llenguatge no sexista es pot veure de forma majoritària.
Quan es parla de les competències que s'han de treballar en el
currículum, una d'elles és la Social i Ciutadana, la qual es defineix en part en el
fet de valorar les diferències i reconèixer la igualtat de drets entre els diferents
col·lectius, en particular, entre homes i dones. Veiem present el factor de la
coeducació de forma clara en relació a aquesta definició i en el fet d'haver
d'assolir aquesta competència. Però, així i tot, quan passem a l'apartat
d'avaluació de l'assoliment individualitzat per matèries de les competències, no
es veu d'una forma clara com a objectiu a assolir, sinó que cada assignatura es
basa en altres aspectes dintre d'aquesta competència. Podem trobar-nos de
nou davant un cas d'evasió de responsabilitat social, seguint amb la mentalitat
que aquesta competència està només relegada a certes matèries com Filosofia
o Valors ètics, o fins i tot Història. Tal com hem dit i com es veu en el
currículum, s'ha de donar de forma transversal en totes les matèries, ja que
forma part del nostre dia a dia, a la vegada que de forma contrària invisibilitzem
a part del nostre alumnat.
Dins la metodologia, especialment el punt 9, podem veure com es parla
de treballar l'educació en valors com a part dels processos d'ensenyamentaprenentatge. Aquí es pot incloure que el treballi en perspectiva de gènere i
aquests conceptes.
En concret, dintre el currículum de batxillerat, el primer dels objectius de
segons aquest document és “exercir la ciutadania inspirada en els valors
democràtics, la Constitució espanyola i els drets humans, per tal de fomentar
una societat justa, equitativa i solidària, que rebutgi les desigualtats i
discriminacions i afavoreixi la sensibilitat”. Precisament molts dels protocols en
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els quals es basa el treball i comentats amb anterioritat, parlen d'aquests valors
democràtics i de la Constitució. Per tant, s'ha de tenir en compte la identitat de
gènere com un dels objectius principals.
Però veient l'anàlisi de les nostres enquestes podem dir que no s'està
arribant als objectius que es voldrien. Una de les reflexions que fa Amparo
Tomé és:

Com podem justificar que el currículum explícit educa en principis d'igualtat si
tan sols menciona com a importants els fets, els coneixements i les
experiències dels homes i els aspectes, els coneixements i les experiències de
les dones han estat i segueixen excloses de totes les matèries escolars en
totes les etapes educatives? El mateix sistema educatiu està jerarquitzant i
valorant un sexe per sobre l'altre. Per tant, en quins models socials estem
educant i quins valors estem transmetent a nois i noies? (Tomé, 2014)

Si no es veu d'una forma directa i clara la igualtat de gènere com a
matèria a tractar, la identitat de gènere no normativa no està ni sobre la taula.

Projecte educatiu de centre: Segons aquest document, es defineix que el
centre ha destacat per l’objectiu clar i ambiciós de formar persones, en sentit
ample i de manera integral, respectuosos/es amb les persones, les lleis i
l’entorn geogràfic, social i històric; crítics/ques i actius/ves davant la intolerància
i la discriminació, atents/es i participatius/ves als canvis i moviments socials.
Veiem clarament com s'identifica en un principi clau cap al qual s'ha d'anar i
s'ha de tenir present. Al cap i a la fi s'estan formant persones per viure en
societat de la forma més respectuosa possible.
Dintre els trets d'identitat del centre es troben la defensa de la diversitat,
un tipus d'escola inclusiva on hi hagi igualtat d'oportunitats i advoqui per una
coeducació no sexista basada en el respecte. A priori es pot establir com un
ambient i entorn idoni per tenir en compte la identitat de gènere.
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Pla d'atenció a la diversitat: Aquest centre entén l’atenció a la diversitat com
el conjunt d’accions educatives que, en un sentit ampli, intenta donar resposta
a les necessitats educatives de tots/es els/les alumnes. La diversitat és una
característica intrínseca dels grups humans i és per això que el centre la
considera en si mateixa com un element enriquidor. La resposta educativa
adequada a tot l’alumnat es concep a partir del principi d’inclusió, per tal de
garantir el seu desenvolupament, afavorir l’equitat i contribuir a una cohesió
social real. Es tracta de tenir en compte la diversitat de l’alumnat com a principi,
i no com una mesura que correspon a les necessitats d’uns quants, estant
present en totes les nostres actuacions.
Tenint present aquesta definició, estanquem la diversitat en un cert tipus
d'alumnat que ha de complir un cert tipus d'objectius acadèmics. Sempre que
parlem de diversitat sembla que es parla majoritàriament d'alumnat nouvingut o
alumnat NEE i NESE. Mentre que altres tipus d'alumnat divers no tenen tant de
reconeixement, com per exemple podria ser l'alumnat LGTB que no té els
recursos o l'entorn que li permeti comprendre's o desenvolupar-se més
lliurement, la qual cosa pot influir en la seva educació.
Per tractar amb aquesta diversitat, el document senyala que s'han de
prendre mesures de caràcter general que faciliten l’accessibilitat, la participació
i la permanència de l’alumnat en el procés d’aprenentatge, amb els principis de
no-discriminació i d’inclusió com a valors fonamentals. La qual cosa considero
essencial, tot i que em sorgeix el dubte de com incloure l'alumnat trans si el
professorat no està format per saber quina és la seva realitat. És a dir, com no
discrimines una realitat de la qual ni tan sols ets conscient? Per tal que es
donin els principis de no-discriminació i d'inclusió necessitem ser conscients
que aquesta realitat existeix i és present.
En aquest document es parla també del treball de El Xiringuito Teatre
com a entitat amb la qual el centre col·labora per tractar temes de gènere i
diversitat LGTB. L'únic inconvenient és que aquests tallers es donen únicament
en un curs. S'ha pogut comprovar amb les respostes de les enquestes, que
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l'alumnat troba insuficient el contingut que està rebent i demana més.

Pla d'acció tutorial: En aquest document, dirigit especialment al contingut de
les hores de tutoria i el treball amb el grup classe, s'exposa com a un dels
objectius principals aconseguir una major i millor integració social i creixement
personal de l'alumnat. Es parla d'una formació integral de l'alumnat. És
precisament aquí on es planteja de forma directa treballar la competència
Social i Cívica per tal de participar de forma eficaç en la vida social, aprenent a
viure junts/es i acceptant la diferència.
Veiem, per tant, com s'estableix un ambient propici per treballar la
identitat de gènere i diversitat afectivo-sexual a l'aula, però en l'apartat
d'intervenció amb el grup d'alumnes no s'especifica res social a treballar més
enllà d'acollir/incloure nou alumnat i temes d'orientació educativa. En principi,
aquests es presenten com a objectius més clars. És cert que dins les escasses
hores de tutoria hi ha molts temes a treballar, però com ja s'ha especificat a la
llarga de la investigació, la identitat de gènere forma part del dia a dia de les
persones. El no treballar-te a tu mateix fa que, a la llarga, sigui més difícil
treballar en societat.
Dintre del pla d'activitats que contempla aquest document, podem veure
de forma més clara on es pot treballar el gènere específicament. Com a
exemples tenim el 25 de Novembre (Dia mundial contra la violència de gènere)
o l'1 de Desembre (Dia mundial de la lluita contra la SIDA). Encara així no
veiem activitats en relació a l'Octubre trans o al 17 de Maig (Dia internacional
contra l'homofòbia i la transfòbia) o al Juny com a més de l'Orgull. Moltes
activitats recauen en el Xiringuito o algunes altres entitats externes, la qual
cosa transmet la poca formació del professorat.

Pla de convivència: Pel que fa a aquest document, val a dir que ha estat
actualitzat de forma recent, l'anterior datava de 2011 i en quant a gènere no hi
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havia més que un únic punt, on es deixava bàsicament en mans de la bona
voluntat del professorat a l'hora d'actuar en aquest sentit. No seria un problema
si no fos perquè, com hem vist, el professorat no està format per treballar en
aquest aspecte.
Afortunadament en aquest nou pla de convivència podem veure un canvi
en aquest sentit i s'observa que contempla l'estudi i valoració del tractament de
la igualtat entre ambdós sexes i les situacions de violència per qüestió de
gènere. També s'està treballant en un document per posar en pràctica de forma
més activa la coeducació i, a més el centre s'ha apuntat al programa de
coeducació de la Conselleria pel curs vinent. La qual cosa ens mostra que la
implementació de la coeducació és progressiva i, fins i tot els centres com
aquest, que fa anys que treballen en matèria de gènere, encara s'estan
adaptant i entrant en la roda. Es veu la motivació i les ganes per voler canviar
aquesta situació social dona una sensació positiva.
Així i tot, aquest document segueix reflectint que tot allò relacionat amb
el tractament del gènere s'ha comentat al professorat de forma oral en
reunions. Seguim recalcant la falta de formació específica en aquest sentit.
Es fa referència a la cooperació amb l'Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia per tractar temes de gènere gràcies al programa d'identitat de gènere
que porta a terme El Xiringuito (recordant que tan sols es fa a un curs).
A més a més també es té en compte el fet de prevenir la violència per
raó de gènere i l'assetjament sexual, com a punt destacat. En ell, es fa
referència al Protocol de detecció, comunicació i actuacions per alumnes
transsexuals i transgènere als centres educatius de les Illes Balears, que com
ja he apuntat anteriorment, no és talment de prevenció sinó en cas de trobarnos en la situació. Però el fet mateix de tenir-ho en compte ja és un gran pas.
Veiem que s'estipulen propostes de formació per a tota la comunitat
educativa, adreçades a la prevenció i la gestió positiva de conflictes. I per al
professorat trobem l'opció de “Gènere i conflicte”. Aquesta formació tan sols
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està relacionada amb el programa de la Conselleria on s'ha d'apuntar el
professorat individualment i de forma voluntària (la qual cosa implica que no
arriba a tothom). I també amb els cursos del CEP.

Per tal de prevenir la violència de gènere al centre es tenen en compte aquests
aspectes mostrats en la taula. Com podem veure, pel que fa a recursos, el
professorat és qui es fa responsable i, com hem pogut veure en les enquestes,
es destacava que un alt percentatge no tenia els recursos necessaris per
tractar la identitat de gènere.
Al punt 10 del pla de convivència, es parla de les mesures adoptades en
el centre en relació a la detecció, comunicació i actuacions per alumnes
transsexuals i transgènere. Es parla directament del protocol de la Conselleria i
com s'ha d'actuar. Un punt que m'agradaria destacar és el que parla de
respectar la “imatge i vestimenta” de l'alumnat trans, que trobo que no hauria ni
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de ser un tema a discutir perquè ja segrega la roba per gènere, entrant de nou
en el binari home-dona i que li correspon a cada part. També voldria destacar
que en el moment que es destaca de fer agrupaments, s'expressa que en el
cas d'agrupar per sexe es parli amb l'alumnat trans, però em surt el dubte de
quina és la raó per la qual se separa per sexes i no per gèneres, és a dir, estem
fent realment uns estudis tan exhaustius en els quals la separació per sexes
sigui extremadament imprescindible i necessària?

PALIC: Dins aquest programa no es parla gaire des d'una perspectiva de
gènere, ja que parla principalment de la incorporació d'alumnat nouvingut.
Encara així, podria ser una bona oportunitat per parlar de la vivència del gènere
en altres cultures.
Destacar principalment que els annexes que podem trobar són dels
documents que presenten un nivell de llenguatge no inclusiu més elevat.
Podem veure-ho per exemple tant en l'Annex 1 com en l'Annex 4, on es parla
de forma genèrica masculina. Voldria destacar també que sempre que es parla
de dades familiars es fa en vers a una família tradicional patriarcal, no atenent
a la diversitat en cap sentit. En lloc d'establir els apartats “pare/mare” podria
considerar-se l'opció de “responsable del menor”, establits/des així a l'hora de
fer la matrícula de l'alumnat.

Projecte Lingüístic: Durant tot el desenvolupament del projecte lingüístic es
parla amb profunditat de la utilització del català en tots els documents i
comunicacions del centre. Dins el punt 7.6 es defensa que a través del
coneixement de les llengües s'han de desenvolupar una sèrie de capacitats
que es poden resumir en certs objectius generals. Un dels quals és analitzar i
jutjar críticament els diferents usos socials de les llengües, evitant els
estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis (classistes,
racistes, sexistes, etnocèntrics...) mitjançant el reconeixement del contingut
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ideològic del llenguatge. Aquest és l'únic punt que parla en relació al gènere i
que deixa veure que no s'ha d'emprar un llenguatge no-sexista. No cal dir que
hauria de quedar més patent i s'hauria de veure la importància de la utilització
d'un llenguatge no-sexista com a pilar del projecte lingüístic. Si ens centrem en
aquest document únicament, no tenim un suport suficientment fort per haver
d'utilitzar un llenguatge inclusiu.

Reglament d'organització i funcionament del centre (ROF): En el principi b)
d'aquest reglament s'advoca per un desenvolupament de l'educació i la
convivència dins un marc de tolerància i respecte a la llibertat de l'individu, la
seva responsabilitat, raça, sexe, cultura i conviccions. Té moltes similituds amb
altres documents pel que fa a com es presenta el centre, però no s'especifica
d'altra forma cap tractament respecte al gènere.

Projecte d'intervenció educativa (PIE): Tot i que està encara una mica
desfasat, ja que correspon al curs 2015-2016, especifica dins el punt 7 on es
parla de les mesures de formació del professorat, que hi ha d'haver una
promoció d'iniciatives de formació del professorat en general per donar eines
per atendre l'alumnat nouvingut. És l'única atenció a la diversitat que podem
trobar-hi, ja que respecte a gènere no s'especifica res. Vull pensar que això va
més en el fet d'haver-se de renovar, que no en el fet que no es tingui en
compte.
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4. PROPOSTA

Per tal de no tractar la realitat trans únicament com un tema exclusiu i
per normalitzar aquesta vivència, és necessari incloure en el dia a dia material
que pugui ajudar a aconseguir-ho. Per aquesta raó i d'acord amb la Concreció
Curricular del centre escollit que exposa que s'ha d'emprar material actual
(revistes, pel·lícules, documentals, etc.) i que defensa la lectura de fins a 8
obres al llarg del curs, s'ha elaborat un llistat (Annex 4) de diferents recursos
per tal que el personal docent puga incloure, sense sortir-se del temari ni el
currículum, la realitat trans a les aules. Com s'ha exposat amb anterioritat, no
emprar una educació realment inclusiva implica la perpetuació del sistema
cisheteropatriarcal. Com exposa Marina Subirats:

Mentre els nens i els joves poden identificar-se amb els herois, els guerrers, els
savis i els artistes; les nenes i les joves difícilment troben precedents de dones
en la cultura i en el poder que els-hi proporcionin un estímul similar. Les santes i
les reines han constituït els únics models de dones dignes de menció, i fins i tot
aquestes han anat quedant en un segon terme a mesura que varien els temes
culturals” (Subirats, 1994)

De nou, si ja costa tenir una representació femenina, aquesta
problemàtica s'incrementa en el cas del col·lectiu trans. Necessitem referents
per poder desestabilitzar l'ull social, ja que ampliant els referents que veiem
podem ampliar les possibilitats d'allò en què ens podem convertir.
No trobem en el currículum referències a la sexualitat, no es parla de
diversitat sexual ni de gènere, i per tant, es posiciona com a tema tabú i
s'infravalora respecte a altres temes que sí que es treballen i que acaben
confeccionant la norma social. És el nostre deure com a docents canviar en la
mesura del possible aquesta situació.
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5. CONCLUSIONS
És cert que quan et poses les “ulleres morades”, quan comences a
indagar i a adonar-te de la realitat que t'envolta des d'una perspectiva feminista,
sembla que tot és tristament més fosc, i no és per a menys quan ens trobem
amb un panorama nacional i internacional que reiteradament vulnera els drets
de

les minories socials. Cal

recordar que

l'OMS va

declarar que

l'homosexualitat no és una malaltia fa ja 28 anys, el 1990, però que així i tot,
actualment és il·legal a 72 països. Que en 2013 el DSM V (manual Estadístic
de Trastorns Mentals de l'Associació Americana de Psiquiatria) va deixar de
contemplar el “Trastorn d'identitat de gènere”, tot i que encara s'està lluitant per
una Llei Integral de Transsexualitat Estatal que modifiqui la Llei 3/2007, del 15
de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de
les persones, eliminant de la mateixa els requisits d'informes mèdics o
psicològics, el diagnòstic de disfòria de gènere, els dos anys de tractament
hormonal i la no limitació per raó d'edat per poder ser persona beneficiària de la
llei. A més a més, també es vol establir un protocol d'actuació sobre la identitat
de gènere en el sistema educatiu on es garanteixi el lliure desenvolupament de
la personalitat i la identitat del sexe i gènere de l'alumnat trans9.
Tot això sense les ulleres morades es normalitza, forma part del dia a
dia. Així i tot, seguim trobant accions que van en una direcció molt més
optimista. Veiem com a poc a poc els centres incorporen tallers en relació a la
identitat de gènere i la diversitat afectivo-sexual, veiem com des dels òrgans
institucionals es plantegen protocols en relació al tractament del col·lectiu. De
forma gradual trobem més referents a escala mediàtica que ajuden a
normalitzar la vivència trans.
Amb aquest treball d'investigació s'ha arribat als objectius esperats,
obrint-ne a la vegada de nous per continuar el desenvolupament social cap a
una realitat que tingui en compte a les persones trans en el seu dia a dia. Com
9

Artículo “Propuesta Ley Integral de Transexualidad Estatal” en AtcLibertad. Disponible en:
https://atclibertad.wordpress.com/2017/03/09/propuesta-ley-integral-de-transexualidad-estatal/
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a docents és necessari fer una autoavaluació constant de com s'està actuant,
inclús analitzar el centre per veure quines són les relacions que s'estan donant
quant a gènere en el propi espai físic. Ens hem d'impregnar de l'esperit
d'autocrítica feminsita per a poder créixer i millorar.
Hem observat que el concepte “coeducació”, tot i estar en vigor, no s'ha
aconseguit, ja que seguim en un model pedagògic de caràcter androcèntric
(Subirats, 1994).
Davant les respostes políticament correctes i amb les reunions al centre
escollit a les que he pogut assistir (com la que es va fer per avaluar els tallers
de El Xiringuito), he pogut estimar que en petits grups de discussió hagués
pogut obtenir una major mostra real de la situació i la concepció que es té en
qualitat de gènere. Així i tot, he vist la necessària formació del professorat i la
intervenció major necessària per a l'alumnat en aquest àmbit.
Finalment, com defensa Mercedes Sánchez Sáinz: “Mentre siguem
capaços i capaces de crear una societat que no tan sols respecti el fet que som
diferents, sinó que a més valori i fomenti aquesta diversitat, estarem creant les
oportunitats per tal que més persones puguin ser felices i desenvolupar totes
les seves capacitats en la mateixa”(Sánchez, 2010: 57). I jo, personalment,
crec que som a temps de crear aquesta societat.

“Ens sentim transició”
Kim Pérez
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ANNEX 1
Terminologia
Per tal de facilitar la lectura d'aquesta investigació he considerat oportú
definir alguns conceptes bàsics dintre de l'àmbit o el corrent de treball
seleccionat. Per fer-ho m'he basat principalment en les definicions que
s'utilitzen en col·lectius LGTB com el COGAM i l'obra recent de R. Lucas
Platero, María Rosón i Esther Ortega (eds.) titulada Barbarismos queer y otras
esdrújulas (2017).
–

Gènere: “El gènere, si bé en un primer moment s'entenia com la
construcció cultural de diferència sexual, a poc a poc ha anat mutant,
ampliant els seus horitzons, fins a la seva conceptualització com a
sistema d'opressió que afecta directament a altres individus o grups,
més enllà de les dones, que el feminisme tradicionalment no ha inclòs en
el seu subjecte de representació” (Solá i Urko, 2014: 17).

–

Trans(*): Cressida Heyes (seguint a Susan Stryke) utilitza el concepte
“trans” com a paraigua “que intenta capturar els múltiples encreuaments
i mescles de sexe i de gènere que es prenen pels seus practicant com a
projectes de vida rellevants” (Galofre i Missé, 2015: 174). Dins d'aquest
paraigua tan ampli podem diferenciar entre “transgènere” i “transsexual”.
Per una part transgènere seria aquella persona que viu el gènere de
forma distinta al qual se li ha assignat en néixer o que no arriba a ser
reconeixible en el binari pel qual es regeix la societat occidental. Per una
altra banda, transsexual vendria a designar aquelles persones que se
sotmeten (o esperen fer-ho) a un canvi per portar el seu cos sexuat més
en línia amb el seu gènere.

–

Cis: Prefix que s'utilitza per formar paraules com “cisgènere” o
“cissexual”, un “terme emprat com a adjectiu per designar a persones la
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identitat de gènere assumida de les quals coincideix amb aquella que se
li ha assignat en néixer, en funció de criteris normatius de
correspondència entre característiques del denominat sexe biològic i la
identitat de gènere” (Platero, Rosón i Ortega, 2017: 82). És una
abreviació necessària, ja que implica anomenar allò ”no-trans”, creant
una realitat que no impliqui concebre allò trans com a “altre”, i per tant,
allò diferent, abjecte o negatiu.
–

Heteronormativitat: “règim polític, social, filosòfic i econòmic generador
de violències cap a totes aquelles que no seguim un patró de gènere, de
sexualitat, de pràctiques i de desitjos associats a l'heterosexualitat”
(Platero, Rosón i Ortega, 2017: 228). Estableix que la norma i la
normalitat és l'heterosexualitat, legitimant una discriminació cap a totes
aquelles persones d'orientacions dissidents, d'orientacions considerades
“no normals”, “no normatives”.

–

LGTB: Fa referència a les sigles de les paraules “Lesbianes, Gais, Trans
i Bisexuals” amb les que es denomina al col·lectiu format per aquestes
persones, tot i que de vegades també es pot trobar com LGTBQIA+,
LGTBQ, LGTBQQIIH, TLGB, etc. Evidenciant, com defensa R. Lucas
Platero “un procés constant de repensar qui són i en quin ordre
d'importància són anomenats els subjectes polítics propis de la sexualitat
i la identitat de gènere no normatives” (Platero, Rosón i Ortega, 2017:
413).

–

Queer: Segons Javier Sáez (Platero, Rosón y Ortega, 2017), en anglès
ho podríem definir com l'insult homòfob i trànsfob per antonomàsia, el
qual es recupera i es resignifica per tal de reivindicar la disidència,
criticar la norma a la qual s'està adaptant el col·lectiu gai als anys 80,
construir

discursos

i

pràctiques

empoderants

i

emancipatòries.

Qüestiona la identitat en general, no tan sols la de gènere.
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–

Transfeminisme: Segons Platero (2014) “és un corrent feminista que és
especialment visible des de les Jornadas Feministas Estatales,
celebrades a Granada (2009), que promou una mirada crítica i inclusiva
sobre les persones trans* i els seus drets. Proposa anar més enllà dels
conceptes binaris (dona/home; hetero/homosexual; trans/cis, etc.) per tal
de fixar-se en les aliances i els objectius comuns que poden sorgir
d'aquesta mirada crítica. Aquesta perspectiva visibilitza la important
participació de les dones trans* en els debats feministes, que a l'Estat
espanyol són visibles com a mínim des de les jornades de l'any 1993 a
Madrid i que formen part d'allò que es coneix com a “feminisme de la
tercera ona”.” (Platero, 2014: 408).
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ANNEX 2
QÜESTIONARI ALUMNAT
1. Sabries anomenar-me quins tipus de violència existeixen?

2. Què en penses d'aquelles parelles que controlen les xarxes socials i els telèfons
mòvils de l'altra persona?

3. Creus que l'homosexualitat és una malaltia?

4. Què creus que està més acceptat socialment; l'homosexuliatat en homes o en
dones?

5. Com reaccionaries si el teu millor amic o la teva millor amiga et confesés que és
homosexual?

6. S'ha parlat en algun moment a classe el tema de la diversitat afectivo-sexual? En
cas negatiu, consideres que se'n hauria de parlar?

7. Has presenciat algun tipus d'assetjament relacionat amb l'orientació sexual o la
identitat de gènere? Què has fet al respecte?

8. Sabries dir-me quina diferència hi ha entre transgenerisme, transexualitat i
transvestisme?

9. Com creus que reaccionaria la classe si un company vingués a classe amb falda?
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ANNEX 3
QÜESTIONARI: IDENTITAT SEXUAL I DE GÈNERE A LES AULES
1. Valora de 1-5 (1 Gens d'acord – 5 Completament d'acord). Considero que homes
i dones són diferents biològicament.
1 – 2 – 3 – 4 – 5
2. Valora de 1-5 (1 Poc present – 5 Molt present). Com a docent, tinc present la
coeducació en la programació de les meves activitats i en la meva forma
d'intervenir a classe.
1 – 2 – 3 – 4 – 5
3. Com a docent, has tractat a classe el tema de la diversitat afectivo-sexual i
d'identitat de gènere en algun moment? En cas negatiu, consideres que n'hauries
de parlar?
[ ] SI
[ ] NO

[ ] N'hauria de parlar
[ ] No cal parlar-ne

4. Què creus que està més acceptat socialment; l'homosexuliatat en homes o en
dones?
[
[
[
[

] HOMES
] DONES
] EN CAP CAS
] PER IGUAL

5. Davant comentaris sexistes / homòfobs / trànsfobs entre l'alumnat, jo:
[
[
[
[

] Actuo inmediatament, no en passo ni un.
] Només actuo davant certs comentaris.
] Només actuo si la cosa va a més (físic).
] És cosa d'adolescents, no fa falta fer res.

6. Com a docent, tinc material (pel·lícules, documentals, textos, música, etc.)
suficient per poder incloure el tema d'identitat de gènere o de diversitat afectivosexual a l'aula.
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[ ] Si, compto amb força material.
[ ] En podria tenir més, però em defenso.
[ ] No tinc recursos suficients.
7. Coneixes els següents termes? Transgenerisme, transsexualitat i transvestisme.
[ ] Si, puc definir els tres conceptes
[ ] Algun, però no tots.
[ ] No en conec cap.
8. Valora de 1-5 (1 Poc preparat – 5 Molt preparat). Com a docent, estic prou
preparat/da per tractar amb alumnat trans.
1 – 2 – 3 – 4 – 5
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ANNEX 4
Llistat de recursos per al professorat

CURTS
–

“1977” (2007) Peque Varela.

–

“Bella de día” (2016) Ariel Guerrero Correa.

–

“Brace” (2015) Jake Graf.

–

“Drag King” (2008) Iris Segundo.

–

“Eli” (2016) Afioco

–

“Ética” (2016) Román Reyes.

–

“Francesca” (2014) Sebastián Palominos.

–

“Headspace” (2017) Jake Graf

–

“Huellas” (2013) José Manuel Silvestre i Conchi de los Ríos

–

“Inexistentes” (2016) Manuel Gomar

–

“Las rubias” (2016) Carlota Martínez Pereda

–

“Love is all you need?” (2011) Kim Rocco Shields.

–

“Marimachos” (2005) Irene Salas i Brotons.

–

“Mario Banana” (1964) Andy Warhol.

–

“Moiré (S)” (2014) Estefanía Cortés i Juancho Bañuelos

–

“No soy él” (2017) Xoan Bregua.

–
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