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Resum 

 

La sexualitat forma part del ésser de cada persona, i cada una la viu de forma individual i 

personal. Per aquest motiu, no es pot parlar de sexualitat en singular, sinó de diversitat sexual. 

Hi ha un gran ventall de possibilitats pel que a l’orientació sexual i la identitat de gènere. Ara 

bé, la societat actual està estructurada de manera que entén la heteronormativitat com a 

naturalesa humana i dominada per una masculinitat hegemònica. D’aquesta manera, 

s’estableixen uns rols i estereotips diferents per a homes i dones, justificats a partir d’aquesta 

heteronormativitat. Per tant, totes aquelles persones que no encaixin dins aquesta cultura 

dominant, són rebutjades per la societat. Finalment, és important destacar la importància del 

paper de l’escola a l’hora de promoure  aquesta cultura o de modificar-la, permetent el 

desenvolupament integral de cada una, el respecte a la diversitat i l’expressió amb total llibertat 

de la pròpia sexualitat.  

 

Abstract 

 

The sexuality forms part of the being of each person, and each one lives it of individually and 

personally. For this reason, can not  speak of sexuality in singular, but of sexual diversity. There 

are many  possibilities to expres the sexual orientation and the identity of gender. Now well, 

the current society is structured so that it understands the heteronormativity as a human nature 

and dominated by hegemonic masculinity. This way, the society establish some rols and 

different stereotypes for men and women, justified by this heteronormativity. Therefore, all 

those people that not fix in this dominant culture, are refused by the society. Finally, it is 

important to highlight the importance of the paper of school to promote  this culture or to 

modify it, allowing the integral development of each person,  respecting  diversity and showing 

with total freedom own sexuality. 
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1. Introducció 

 

El present treball vol fer una descripció de totes les diversitats sexuals, tant d’identitat com 

d’orientació sexual, que actualment es coneixen a dintre de la societat. Tot i que s’expliquen 

una sèrie de conceptes claus pel que fa a la diversitat afectiva i sexual, cal destacar que aquestes 

“etiquetes” no tenen perquè ser vàlides per a tothom, tot i que són una mena d’ajuda per tal 

d’intentar entendre la complexitat de la sexualitat humana. Per tant, s’entén que cada persona 

viu la seva pròpia sexualitat de la forma que es decideixi i sempre des del respecte. 

 

Durant la recerca bibliogràfica que s’ha fet per dur a terme la creació del treball, hi ha diversos 

autors que parlen de diversitat sexual. Tot i això, s’ha cregut necessari ampliar aquest concepte 

i durant tota la redacció del treball es parla de diversitat afectiva i sexual. Passa alguna cosa 

semblant amb el col·lectiu que autors expressen com LGTB o altres com LGTBI. Ara bé, es 

veu  adient utilitzar les sigles LGTBIQ (lesbianes, gays, trans, bisexual, intersexual i queer), ja 

que són les sigles que més poden definir i englobar la sexualitat en la seva totalitat. 

 

A més, també s’ha dut a terme una tasca d’aproximació de la realitat educativa, en relació a la 

diversitat afectiva i sexual, dels centres escolars, on imparteixen educació secundària 

obligatòria (ESO), i els IES del poble de Manacor (Mallorca, Illes Balears). Per aquest motiu, 

s’han dut a terme entrevistes amb diferents professionals del món de l’educació. 

 

Per tal de dur a terme aquesta tasca d’aproximació, ha estat necessari fer una recerca 

d’informació sobre l’atenció de la diversitat afectiva i sexual als centres escolars. Per tant, al 

present treball també hi ha un recull d’estratègies i aspectes importants, com és la coeducació, 

que l’escola pot treballar per a la millora de l’atenció al col·lectiu LGTBIQ. 

 

Finalment, el present treball està estructurat de manera que després d’aquesta Introducció, hi 

apareixen els apartats següents: els Objectius, on es defineix quina és la finalitat de la 

realització del treball; la Metodologia on s’explica com s’ha dut a terme la tasca de creació i 

on, també, es defineix una mostra per tal de dur a terme l’aproximació de la realitat educativa; 

el Marc teòric, on es sintetitza la informació obtinguda després d’una recerca bibliogràfica 

sobre diversitat afectiva i sexual i educació; l’Aproximació de la realitat dels centres educatius 

de Manacor, on s´expressa quina és la informació obtinguda de les entrevistes duites a terme; 

i finalment, les Conclusions, on es veuen reflectits els aspectes més destacables. 
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2. Objectius 

 

Per a la realització d’aquest treball, es marquen els següents objectius: 

 

- Sintetitzar els conceptes entorn de la diversitat afectiva i sexual. 

 

- Entendre la coeducació com a eina necessària per a l’atenció a la diversitat afectiva i 

sexual. 

 

- Analitzar les estratègies que utilitzen els centres educatius per a treballar la diversitat 

afectiva i sexual. 

 

3. Metodologia 

 

La recerca bibliogràfica en relació a l’àmbit de la diversitat afectiva i sexual és la primera part 

del procés de creació del present treball. Concretament, es vol sintetitzar els coneixements 

entorn al tema pel que fa als conceptes bàsics de les sexualitats i la seva diversitat i, sobretot, 

l’atenció a la diversitat afectiva i sexual a les escoles. Per tal de dur a terme aquesta tasca, s’ha 

fet una recerca bibliogràfica sobre diversitat afectiva i sexual i educació. Els conceptes claus 

que s´han utilitzat per dur a terme la recerca han estat: diversitat afectiva i sexual, escola i 

diversitat, atenció a la diversitat afectiva i sexual i coeducació ; a través de diferents bases de 

dades com Dialnet, Google Acadèmic i Biblioteca UIB. No ha estat difícil trobar informació 

actual respecte a la temàtica, ja que és un tema d´actualitat i del qual es comença a investigar 

des de fa pocs anys. En haver seleccionat la informació més adequada, s’ha fet una lectura en 

profunditat dels articles i documents elegits i, finalment, s’ha plasmat aquesta informació al 

Marc teòric. 

 

Després d’aquesta recerca, s’han establert onze ítems, els quals estan justificats a partir de la 

informació plasmada en el marc teòric del treball. Aquests ítems ens serveixen per fer una 

aproximació de la realitat de les escoles de Manacor (Illes Balears), en relació a l’atenció a la 

diversitat afectiva i sexual i són els següents: 

 

● Com es treballen els rols i estereotips de gènere dins el centre. 

● L’establiment d´una Pla d´Igualtat o un Projecte Coeducatiu en el centre. 
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● El silenciament de les diversitats sexuals: TABÚ 

● L’especificació de polítiques antidiscriminatòries entorn a la discriminació per raons de 

diversitat afectiva i sexual. 

● Formació del professorat dins l’àmbit de la diversitat afectiva i sexual. 

● Temàtica LGTBIQ inclosa dins el currículum escolar del centre. 

● Recursos específics (guies, manuals, etc.) sobre LGTBIQ. 

● Espais d’orientació sobre la diversitat afectiva i sexual. 

● Relació i comunicació amb les famílies sobre la diversitat afectiva i sexual. 

● Professionals amb formació específica sobre la diversitat afectiva i sexual. 

● Col·laboració  amb entitats i associacions LGTBIQ. 

 

 

Per tant, en haver realitzat en recull dels coneixements entorn a la diversitat afectiva i sexual i 

haver establert uns ítems per a l’aproximació, ha estat necessari definir una mostra per tal de 

dur a terme el tercer objectiu del treball. D’aquesta manera, s’han seleccionat 6 escoles del 

poble de Manacor, Mallorca. Concretament, tots aquells centres on s’imparteix educació 

secundària: 

 

a) La Salle  

b) Sant Francesc d’Assís 

c) Sant Vicens de Paül 

d) Pureza de Maria 

e) IES Manacor 

f) IES Mossèn Alcover 

 

En el cas de les quatre primeres escoles, es tracta de centres concertats i de caire religiós cristià. 

En canvi, els dos IES, són centres d’educació púbica. 

 

En tenir la mostra definida, s’ha dut a terme un guió d’entrevista basat en els ítems seleccionats 

anteriorment i s´han concretat entrevistes amb cada un dels diferents centres educatius (Aquest 

guió formarà part dels Annexes del treball). Preferiblement, s’han dut a terme entrevistes amb 

els o les cap d’estudis o orientadors i orientadores de les escoles, tot i que no ha estat sempre 

així. A més, es tracta d’entrevistes semiestructurades, ja que tot i tenir un guió, s’apliquen amb 

certa flexibilitat  a l’hora de parlar amb els i les professionals. 
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Pel que fa a l’IES Manacor s’ha dut a terme l’entrevista amb la cap d’estudis. A l’IES Mossèn 

Alcover, s’ha entrevistat a la coordinadora de convivència, formada per diferents membres del 

professorat. Després, al centre Sant Francesc d’Assís i Sant Vicenç de Paül, s’ha tengut 

l’oportunitat de parlar amb les orientadores. Finalment, tot i tenir previst dur a terme una 

entrevista amb el centre Pureza de Maria, ha resultat impossible coordinar-se amb l’escola i no 

hi ha hagut comunicació amb cap professional. 

 

 

4. Marc teòric 

 

4. 1 Diversitat  afectiva i sexual: orientació sexual i identitat de gènere 

 

Una de les dimensions que engloba a la totalitat de les persones és la sexualitat. A més, cal 

destacar que aquesta sexualitat es caracteritza per ser diversa, fluida i canviant. Dins aquesta 

diversitat, es pot parlar d’orientació sexual i d’identitat de gènere (Pichardo, De Stefano, Faure, 

Sáenz i Williams, 2015). 

 

Orientació sexual 

 

Pel que fa a l’orientació, s’entén com a l’atracció emocional, sexual i afectiva que pot sentir 

una persona cap a una altra (Principios de Yogykarta, 2007). Les persones que senten atracció 

cap a persones del sexe contrari es coneixen com a heterosexuals. En canvi, les persones que 

senten atracció per a persones del mateix sexe, són persones homosexuals. Quan es parla de 

dones homosexuals, es parla de lesbianes; en el cas dels homes homosexuals, es coneixen com 

a gays. A més, les persones que no senten exclusivament atracció cap a un sols sexe, es 

coneixen com persones bisexuals. En aquest cas, l’atracció cap a una persona es dona 

independentment del seu sexe (Pichardo et al., 2015). 

 

A més, pel que fa a l’orientació sexual actualment, també es coneixen els conceptes de 

pansexualitat i asexualitat. El primer, es dona quan l’atracció per les persones no es per raons 

de sexe o gènere, sinó per la personalitat de cada una. En canvi, la asexualitat, s’entén com la 

falta o el baix interès de l’activitat sexual (Tomás, Ordinas, Caldés i Aranguren, 2017) 
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Finalment, també és necessari parlar de la Teoria Queer, la qual explica com les orientacions i 

identitats de les persones són el resultat d’una construcció social. No es tracta de la naturalesa 

humana, sinó de les formes que la societat ha anat establint pel que fa a la sexualitat de les 

persones i el paper que representen homes i dones dins aquesta (Tomás et al., 2017). 

 

Identitat de gènere 

 

S’entén la identitat de gènere com la vivència personal i individual del gènere que fa cada 

persona. Aquesta, pot coincidir amb el sexe assignat o no. A més, inclou la vivència del propi 

cos, amb la possible modificació d’aquest si la persona ho desitja, i també l’expressió del 

gènere (Principios de Yogykarta, 2007). La Guía Diversidad por Derecho de Ben Amics, 

descriu l’expressió de gènere com: 

 

Es el aspecto, lo que los demás creen que somos a partir de nuestro aspecto, la expresión de 

nuestro sexo e identidad, la forma y manera de expresarnos, los gustos y la forma de 

comportamiento que se espera que tengamos, que se impone y que nos imponemos. Tenemos 

la expresión de género masculino, la expresión de género femenino y tenemos las personas 

andróginas cuya expresión de género es una mezcla, que puede ser variable, de las dos (Gómez, 

Torres, Ibáñez i Núñez, 2016, p. 22). 

 

De forma més simplificada, la guia Amb tots els Sentits ( Tomás et al., 2017, p. 14), descriu la 

identitat de gènere com “el sentimiento de pertenecer a un sexo determinado. Generalmente, la 

identidad sexual suele coincidir con el sexo biológico”. En aquests casos que coincideixen, es 

tracta de persones cis. 

 

Hi ha persones que no s’identifiquen amb el gènere que li varen assignar en el seu naixement i 

la seva identitat o expressió de gènere no corresponen a aquest gènere. En aquests casos, és el 

que coneixem com a persona trans (FRA, 2014; citat per Pichardo et al., 2015). 

 

A més, pel que fa a la identitat de gènere és important destacar el sistema sexe/gènere ja que 

és amb el que la societat organitza la reproducció, la sexualitat i la divisió sexual del treball. 

Cada persona que neix se li assigna un gènere al qual s’associen una sèrie de comportaments i 

rols, culturalment acceptats. Aquests rols s’assignen en funció del gènere, femení o masculí . 

Cal destacar que hi ha persones que no es senten representats per aquests rols de gènere que la 
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societat dicta com a femenins o masculins però si s’identifiquen amb el gènere que tenen 

assignat.  Ara bé, el fet que una persona no accepti aquests rols, no vol dir que es tracti d´una 

persona trans o homosexual. Això és degut a que les persones no es senten representades pels 

models de feminitat i masculinitat hegemònics que s’han transmès fins a l’actualitat (Pichardo 

et al., 2015).  

  

Finalment, és necessari entendre que aquests conceptes explicats són els extrems amb els que 

s’intenta entendre la diversitat sexual i argumentar en contra de la heteronormativitat com a 

naturaleza humana. Es tracta per tant de termes binaris, i amb els que moltes persones pot ser 

no acabin de sentir-se del tot identificades. Per acabar, és important mencionar que tota aquesta 

diversitat sexual també es veu reflectida a partir de la diversitat familiar. Existeixen estructures 

familiar molt variades: famílies homoparentals i homomarentals, també conegudes com a 

famílies arcoiris, famílies amb membres bisexuals, transexuals, etc. (Pichardo et al., 2015). 

 

4. 2 Assetjament homofòbic i transfòbic 

 

Què és l’homofòbia 

 

S’entén l’homofòbia com una aversió conductual, cognitiva i/o afectiva, cap a aquelles 

persones que senten atracció o tenen pràctiques sexuals amb persones del seu mateix sexe. 

Englobant també, aquells atacs cap a les persones que manifesten conductes diferents a les 

tradicionalment s’ha considerat com a femenines o masculines, és a dir, els rols de gènere. 

(Penna i Sánchez, 2015).  

 

Es tracta d’un rebuig irracional, un prejudici construït culturalment i que les persones 

interioritzen a través de la socialització (Pichardo et al., 2015).  

 

Aquesta homofòbia es veu reflectida a partir de l’exclusió i el rebuig cap al col·lectiu LGTBIQ, 

però també a partir de conductes violentes, físiques o verbals, com poden ser amenaces, insults, 

agressions i abusos, humiliacions, entre moltes altres (Pichardo et al., 2015). 

 

Almenys, es pot parlar de 5 formes d’expressar l’homofòbia (Pichardo, 2009): 

 

1. Cognitiva 
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S’expressa a partir de pensaments i elaboracions teòriques, com pot ser considerar 

l’homosexualitat com antinatural. També, per exemple, creure que el col·lectiu LGTBIQ no ha 

de tenir els mateixos drets que les altres persones. 

2. Afectiva 

Fa referència a aquelles actituds i sentiments de rebuig, por i fàstic cap al col·lectiu LGTBIQ. 

3. Conductual 

En aquest cas, es parla de l’acció activa i directe que demostra el rebuig cap al col·lectiu 

esmentat. Es pot demostrar tant a partir de l’homofòbia cognitiva  com l’afectiva. 

4. Lliberal 

Aquest tipus d’homofòbia es dona quan les persones tenen la creença que els espais públics 

només són espais per a persones heterosexuals. Ès a dir, les demostracions d´afectivitat entre 

persones del mateix sexe s’han de dur a terme en espais íntims i privats. 

5. Institucional 

En aquest cas, l’homofòbia institucional es dur a terme quan les mateixes normes, lleis i 

institucions promouen o no impedeixen la discriminació i l’exclusió del col·lectiu LGTBIQ. 

Tot i aquestes diferents formes d’expressió, cal tenir en compte que, l’homofòbia en els darrers 

anys ha adquirit formes socials de manifestació molt més subtils. Es tracta d’expressions més 

difícils d’observar i detectar, i de caire més cognitiu i de raonament. Amb la qual cosa es pot 

afirmar que la societat, en relació a l’expressió de l’homofòbia, manifesta en major grau 

l’homofòbia afectiva i cognitiva, i no tant l’homofòbia conductual (Tosso i Sánchez, 2015). 

 

Tipus d’homofòbia 

 

En qual a l’homofòbia, no es dona de la mateixa forma per a tots els grups del col·lectiu 

LGTBIQ. Per aquest motiu, és important diferenciar i explicar els diferents tipus d’homofòbia 

que es poden produir (Pichardo et al., 2015): 

 

1. Lesbofòbia 

És la discriminació específica que poden rebre les dones lesbianes, pel fet de ser-ho. Les 

lesbianes, a més, estan en risc de patir més desigualtat pel fet de ser dones. 

2. Bifòbia 

En una societat on s’accepta el binarisme, com home-dona o homosexual/heterosexual, 

entendre la bisexualitat és més complicat. La bifòbia és la discriminació que reben les persones 

per ser bisexuals. 
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3. Transfòbia 

Es tracta de la discriminació que reben les persones trans, ja que rompen amb el model 

sexe/gènere i desafien la identitat amb la qual la persona ha nascut. 

4. Plumofòbia (intolerància de gènere) 

Aquesta discriminació es dona cap a aquelles persones que rompen amb els estereotips i rols 

propis de la masculinitat i la feminitat, independentment de la seva heterosexualitat o 

homosexualitat. 

5. LGTBfòbia 

És un concepte que s’utilitza per nombrar la discriminació cap al conjunt del col·lectiu 

LGTBIQ. 

 

4. 3 Escola i diversitat afectiva i sexual 

 

L’escola és un aspecte molt important pel que fa al desenvolupament de l’univers 

simbòlic dels nines i les nines, i dels i les joves. Es tracta d’un espai on la identitat de la 

persona s’anirà construint. A més, també és entendre l’escola com un espai no només 

de coneixement, sinó de convivència, on s’aniran formant relacions socials, 

intersubjectives i afectives. És per aquest motiu, que és necessari l’abordatge de la diversitat 

afectiva i sexual i el silenci entorn a aquest àmbit. (Almeida, Almeida, Fonesca i Peixoto, 

2012). 

 

Actualment, el tractament de la diversitat afectiva i sexual en els centres de secundària és 

pràcticament inexistent. Es tracta d’un tema considerat tabú. De fet, una de les problemàtiques 

per tal de normalitzar la diversitat sexual, és l’existència d’estereotips i la falta de coneixements 

per part del personal docent (Díaz de Greñu, Anguita i Torrego, 2013).  

 

Aquest silenciament, afecta a les famílies de membres LGTBIQ i a l’alumnat que pertany al 

col·lectiu, de forma que no és reconeguda la seva diversitat. D’aquesta manera, la diversitat 

sexual no es normalitza i repercuteix tant a les persones del col·lectiu LGTBIQ, com a la resta 

de la societat. Es veuen reforçats  tots els prejudicis en relació a la diversitat sexual, sense 

importar l’orientació sexual o la identitat de gènere. Per aquest motiu, és important que el 

sistema educatiu corregeixi les deficiències pel que fa a la diversitat sexual i el seu 

reconeixement (Díaz de Greñu, Anguita i Torrego, 2013). 
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L’àmbit escolar és un dels espais on les persones del col·lectiu LGTBIQ sofreixen major 

assetjament i discriminació. A més, moltes vegades es troben en una situació 

d’aïllament i solitud, posicionant-se en una situació de major risc de victimització i 

d’exclusió. És per aquest motiu, és important el plantejament d’estratègies per a 

prevenir i treballar l’homofòbia i la transfòbia, en la totalitat de la comunitat educativa 

(Martxueta i Etxeberria, 2014). 

 

Per tal d’evitar aquestes situacions, és necessari que les escoles desenvolupin i 

treballin valors com la convivència i el respecte a la diversitat. D’aquesta manera, és 

necessari promoure l’aprenentatge cooperatiu, l’empatia i el desenvolupament dels 

recursos personals i socials de l’alumnat (Cava i Musitu, 2002). 

 

4. 4 Coeducació 

 

Quan es parla de diversitat afectiva i sexual, és inevitable  relacionar-ho amb els rols i 

estereotips de gènere. De fet, quan s’han explicat les identitats de gènere, ja ha sortit la relació 

entre la construcció del gènere i les diversitats pel que fa a la sexualitat. Per aquest fet, és 

necessari tenir en compte la coeducació. 

 

Moreno (2000, citat en Salvà, Rosselló i Quintana, 2018), entén la coeducació l’ensenyança 

del respecte cap a la diversitat, aprenent a ser dona o home de moltes formes possibles, aportant 

d’aquesta forma el desenvolupament integral de la persona i la seva llibertat, deixant el marge 

els estereotips i rols de gènere 

. 

Per tal de poder dur a terme la coeducació és necessari que l’escola reflexioni sobre quins son 

els mecanismes que es duen a terme dins la pròpia escola el quals fomenten i van construint 

aquestes diferències entre gèneres i els jerarquitzin (Salvà, Rosselló i Quintana, 2018). 

 

Salvà, Rosselló i Quintana (2018) assenyalen que la coeducació és una acció que implica el 

respecte cap a la pluralitat dels models de gènere. I destaquen la Llei de la igualtat entre homes 

i dones de les Illes Balears que diu: 

 

El desenvolupament integral de la persona al marge dels estereotips  i els rols segons el 

sexe, l’orientació i la identitat sexuals, el rebuig de qualsevol forma de discriminació, 
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el tractament de la diversitat afectiva i sexual, i la garantia d’una orientació acadèmica 

i professional no esbiaixada pel gènere (Llei de la igualtat entre homes i dones de les 

Illes Balears, 2016). 

 

Marina Subirats (2017), explica com a partir de la metodologia Investigació Acció, els centres 

educatius poden anar avançant cap a la coeducació. De forma molt resumida, ho fa a partir 4 

fases diferents. La primera fase consisteix en la formació d’un equip específic, el qual ha estaria 

format per part del personal docent del centre, i que es vagi formant en relació a la coeducació. 

La segona fase, consistiria en “posar-se les ulleres liles”, és a dir, es tracta d’investigar quines 

són aquelles coses que no s’ha tengut la capacitat de veure que formen part de tota aquesta 

cultura androcèntrica. La tercera, tracta de dur a terme accions per tal de poder dur a terme 

canvis necessari per avançar cap a la coeducació. Finalment, es necessari dur a terme 

avaluacions periòdiques per tal de saber si el què es dur a terme funciona o si és necessari fer 

diverses correccions. 

 

4. 5 Estratègies per millorar l’atenció a la diversitat 

 

Martxueta i Etxebarria (2014), recullen una sèrie d’estratègies per tal de prevenir la 

discriminació homofòbia i transfòbica, i per millorar l’atenció a la diversitat afectiva i sexual, 

des d’una perspectiva escolar globalitzada. 

 

Per tant, proposen els següents criteris (e.g. Warwick, Chase, Aggleton i Sanders, 2004; 

Russell, 2011; citat per Martxueta i Etxebarria, 2014): 

 

1.  Establir i publicar polítiques antidiscriminatòries i anti assetjament específiques a la 

diversitat afectiva i sexual: tant a la orientació sexual, com la identitat de gènere i 

l´expressió del gènere. 

 

És necessari el desenvolupament de polítiques per tal de dur a terme una bona gestió escolar i 

aconseguir una sèrie de objectius comuns per a tota la comunitat educativa, per tal de crear 

escoles efectives. 

Per això, és necessari una revisió i identificació de quines polítiques tenen relació amb el 

bullying, la diversitat, l’equitat, la igualtat, la justícia social, el benestar, l’educació personal, 

social i de salut, incloent l’educació sexual. D’aquesta manera, el que es vol és protegir a 
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l’alumnat especialment vulnerable. Després d’aquesta revisió, s’haurà de fer una valoració si 

es fa referència al tractament de l´homofòbia. 

 

2. Sensibilització i formació del professorat i del personal de la comunitat educativa, per 

tal de saber com actuar en aquelles situacions de conflictes i victimització, relacionades 

amb la diversitat afectiva i sexual. 

 

Front a casos d’homofòbia i conflictes per raons de diversitat afectiva i sexual, el professorat 

ha de saber com actuar de manera consistent i apropiada per a aquestes situacions. A més, 

també és necessari que els i les docents tenguin la capacitat d´oferir ajuda a les víctimes. 

Per tant, és necessària una formació permanent en aquest àmbit. Pel que fa a aquests tipus de 

formacions, és habitual que siguin els propis col·lectius i associacions LGTB qui proposen 

tallers i cursos al personal educatiu. 

 

Ara bé, aquestes formacions no han de ser feina exclusiva de les associacions i del col·lectiu 

LGTB, sinó que l’Administració, els Ministeris d’Educació i les Conselleries d’Educació 

autonòmiques han de ser encarregades d´oferir i organitzar formacions orientades a l’àmbit de 

la diversitat afectiva i sexual. 

 

Finalment, pel que fa a aquesta formació, és convenient que s’hi impliqui tota la comunitat 

educativa, incloent-hi les famílies. 

 

3.  Incloure en el currículum temes LGTBIQ i informació sobre les orientacions sexuals, 

les identitats i les diferents expressions de gènere. Sensibilització i formació de 

l’alumnat. 

 

El currículum és un instrument fonamental i necessari per a fer a front l’homofòbia i la 

transfòbia i per a l’atenció a la diversitat. Per això, aquest àmbit concret hauria de ser present 

als document del centre com pot ser el Projecte Educatiu del Centre, els Projectes Curriculars 

dels diferents Cicles, el Pla d’Atenció a la Diversitat i el Pla d’Acció Tutorial (Díaz de Greñu 

Domingo i Parejo Llanos, 2013; citat per Martxueta i Etxebarria, 2014). 
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Per al desenvolupament d’aquest currículum, els membres de la comunitat educativa han de 

col·laborar i ajudar-se de l’experiència de serveis específics que tenguin competència en 

l’àmbit de la diversitat sexual. 

 

Per tant, s’entén que el tractament de la diversitat sexual i la discriminació per raons d’aquest 

àmbit, es treballarà de forma transversal, i no únicament amb activitats i tallers puntuals, amb 

l’objectiu de disminuir qualsevol tipus de discriminació per raons d’orientació sexual, identitats 

o expressions de gènere. 

 

A més, els materials que s’utilitzin, hauran de tenir caràcter inclusiu, especificant qüestions 

LGTBIQ i evitant tractaments estereotipats en relació al sexe/gènere. 

 

4.  Disponibilitat de fonts d’informació i suport per a l’alumnat, sobretot per al col·lectiu 

LGTBIQ. 

 

El centre ha de proporcionar la informació necessària i els serveis de suport dels que es disposa, 

per tal de que tant l’alumnat com les famílies puguin orientar-se sobre l’àmbit de la sexualitat 

i la diversitat afectiva i sexual. 

 

És molt important que tota persona preocupada en relació a aquest àmbit sapi i identifiqui on 

pot informar-se i orientar-se. A més, és necessari la creació d’espais de confiança per tal de que 

les persones que acudeixin a rebre l’ajuda es sentin que estan en un espai segur i confidencial. 

També, és necessari que estiguin a disposició de la comunitat educativa, diferents materials 

didàctics en relació als continguts LGTBIQ. 

 

Finalment, tots i totes les professionals de centre han de tenir la capacitat de donar suport a 

l’alumnat a través del respecte a la diversitat. També, ser conscient de les diferents 

conseqüències del bullying homofòbic i transfòbic pel que fa a la salut emocional de les 

persones. 
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4. 6 El marc normatiu 

 

A tot això, també es veu necessari fer un recull d’aquelles lleis que estan destinades la promoció 

de la igualtat, en quan a la diversitat afectiva i sexual i, també, a la coeducació. 

 

Pel que fa a la legislació a nivell europeu, destaca (Gómez et al., 2016): 

 

• Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europeas. 

Concretament, destaca l’Article 21 que explica: 

Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, 

orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, 

opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, 

nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual (Artículo 21. Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea). 

 

• Principios de Yogiakarta. 

Es tracta de 29 principis en quan a l’aplicació de la legislació internacional dels Drets Humans 

en relació a la diversitat afectiva i sexual, tant a la orientació sexual com a la identitat de gènere 

(Principios de Yogyakarta, 2007). 

 

En quan al nivell estatal, es necessari mencionar les següents lleis: 

 

• Constitució Espanyola. 

L´Article 14 de la Constitució Espanyola especifica que “los espanyoles son iguales ante la ley, 

sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstacia personal o social” (Constitución Española, 

Art 14). 

 

• Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

En aquesta llei, els articles 23 i 24 són específics en matèria d’educació. El primer, recull les 

finalitats del sistema educatiu i estableix l’eliminació dels obstacles que dificulten la igualtat 

entre homes i dones com a principi de qualitat. El 24 explica que les administracions educatives 
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han de garantir el dret real d´aquesta igualtat i, també, indica un conjunt d´actuacions que les 

administracions han de desenvolupar (Salvà, Rosselló i Quintana, 2018). 

 

Finalment, a nivell autonòmic es poden destacar (Gómez et al., 2016): 

 

• Llei 11/2016 d’Igualtat de dones i homes de les Illes Balears.  

 

• Llei 8/2016 per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gays, Trans, Bisexuals i Intersexuals 

i Erradicar la LGTBIfòbia. 

 

 

  

5. Aproximació de la realitat dels centres educatius de Manacor 

 

Tal com està explicat a la metodologia, s’han duit a terme unes entrevistes amb diferents 

professionals de les escoles i instituts de Manacor. Amb aquestes entrevistes i els ítems 

concretats anteriorment, s’ha pogut dur a terme un anàlisi i extreure informació concreta de 

cada centre educatiu, per tal de descriure aquesta Aproximació de la realitat dels centres 

educatius de Manacor. 

 

 

IES Mossèn Alcover 

 

En aquest cas, s’ha tengut l’oportunitat de dur a terme l’entrevista amb les diferents professores 

que formen part d’un comissió de convivència del centre.  

 

Pel que fa als rols i estereotips de gènere, duen a terme un conjunt d’activitats durant tot l’any. 

Tant tallers específics com una xerrada amb Ben Amics, com també diades entorn a aquest 

àmbit, com per exemple “Dones per la ciència”. 

També, hi ha diferents assignatures on duen a terme debats o reflexions sobre els rols i 

estereotips de gènere, tot i que es tracta de manera informal i depèn de la predisposició del o la 

professional. 
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En quan a l’establiment d’un Projecte Coeducatiu, no existeix com a tal. Ara bé, expliquen que 

dins la pròpia comissió de convivència, hi ha un apartat específic de coeducació. També, 

destaquen el Pla d’acció tutorial, en el que durant cada etapa de l’educació secundària es 

treballa un àmbit diferent, com són la convivència i la sexualitat. 

 

Entorn al silenciament de la diversitat afectiva i sexual, manifesten que els i les joves  en parlen 

obertament. També, en el cas de l´ alumnat que pertany al col·lectiu LGTBIQ, ho demostra 

sense cap problema i hi ha un respecte per part de tota la comunitat educativa. No s’ha donat 

el cas d’assetjaments per raons d’orientació o identitat sexual, i no existeixen polítiques 

antidiscriminatòries concretes.  

 

El professorat no ha rebut cap formació i no utilitzen recursos o guies sobre diversitats sexuals. 

Tampoc està inclòs en el currículum del centre els temes LGTBIQ.  Manifesten que de manera 

personal i individual hi ha professionals que tenen interès en formar-se dins l’àmbit. Ara bé, 

no creuen necessari una formació per a la totalitat dels i les docents. Tampoc creuen necessari 

dins el centre una persona formada específicament.  

 

En quan a espais d’orientació i informació per als i les joves, existeix la Consulta Jove, la qual 

està formada per professionals de la salut. En aquest espai, poden informar-se sobre els dubtes 

que tinguin relacionats amb la sexualitat. Tampoc es treballa amb les famílies sobre aquest 

àmbit. 

 

Finalment, si que l’IES Mossèn Alcover ha tingut relació amb entitats i associacions LGTBIQ. 

Concretament, Ben Amics (asociació LGTBIQ), la qual ha impartit tallers de forma puntuals 

per a l’alumnat; i també Chrysallis (associació de famílies amb menors trans) ja que hi ha 

alumnat trans dins el centre.  

 

Sant Vicenç de Paül 

 

En aquest centre s’ha duit a terme una entrevista amb l’orientadora de secundària. I pel que fa 

als estereotips i els rols de gènere, ha explicat que es treballen a partir de reflexions sobre 

pel·lícules, sobre anuncis publicitaris, etç., sobretot a les hores de tutoria o també a assignatures 

com religió. Es tracta d’activitats que no estan formalitzades en el currículum del centre i que 
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es duen a terme depenent de la voluntat dels professionals. A més, en aquest centre no hi ha 

cap projecte relacionat amb la coeducació. 

 

Pel que fa al silenciament de la diversitat afectiva i sexual, explica que no s’han donat casos de 

persones del col·lectiu LGTBIQ, però que tampoc és un tema del qual no se´n pugui parlar en 

llibertat. Es duen a terme tallers de sexualitat, tot i que estan més enfocats a la salut sexual. 

També hi ha un espai de Consulta Jove, on cada setmana els nins i les nines poden depositar 

de manera anònima tots els dubtes que tenguin dins una bústia, i aquests després són resolts 

per els i les professionals de la salut que acudeixen al centre. La orientadora, manifesta que els 

i les alumnes es senten més còmodes parlant de sexualitat en persones externes a l’escola, més 

que amb el personal docent. 

 

Pel que fa a la discriminació per raons d’orientació o identitat, no hi ha hagut casos greus. I tot 

i que actualment no hi hagi polítiques específiques en quan a la diversitat afectiva i sexual, de 

cara al pròxim curs escolar, s’està modificant el Reglament de Règim Intern, on apareixeran 

específicament aquest tipus de discriminacions. 

Finalment, l’escola no utilitza cap recurs específic per l’atenció a la diversitat afectiva i sexual, 

no es fa cap activitat o taller específic, no té comunicació amb les famílies i, per acabar, tampoc 

té relació amb cap associació o entitat del col·lectiu LGTBIQ. 

 

Sant Francesc d´Assís 

 

Al centre Sant Francesc d´Assís, s’ha pogut parlar amb l´orientadora del centre. Ella ens explica 

que els estereotips i els rols de gènere són un tema que es tracta, sobretot, a les hores de tutoria. 

A més, dintre del Pla de Convivència, està inclosa la coeducació. 

 

Un tema interessant que va sorgir en aquesta entrevista va ser el llenguatge. La orientadora 

manifestava la dificultat que veia a fer un canvi a l’hora de parlar i escriure. Pel que fa a la 

llengua oral, explica que hi ha paraules i expressions que tenim molt integrades dintre nostres 

i que s’utilitzen de forma inconscient i sense un valor despectiu. I pel que fa a la llengua escrita, 

explica que hi ha moments puntuals que utilitzar un llenguatge inclusiu és dificultós. Cal 

destacar que la orientadora és la professora de llengua castellana. 
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Pel que fa al silenciament de la diversitat afectiva i sexual, no creu que sigui un tema tabú al 

centre. A més, no hi ha hagut casos de discriminació per raons d’orientació o identitat sexual 

en els darrers anys. I no hi ha polítiques específiques en aquest àmbit. Tots els casos de 

discriminació són atesos per la comissió de convivència i tractats a partir de la normativa del 

centre. 

 

En quan a la temàtica LGTBIQ, es duen a terme tallers que s’ofereixen des de la Conselleria 

d’Educació i activitats a les hores de tutoria. A més, també es treballa aquest àmbit a partir de 

comentaris de text a diferents assignatures com filosofia o també biologia. 

 

No hi ha un espai d´orientació on els i les joves puguin informar-se d’aquest àmbit en concret, 

si tenen dubtes acudeixen a l´orientadora. A més, els i les professores del centre no han rebut 

cap tipus de formació en quan a diversitat afectiva i sexual, i tampoc utilitzen guies o manuals 

específics per l´atenció a aquesta diversitat. 

 

Per acabar, la comunicació amb les famílies en quan a aquest àmbit és inexistent. I el centre no 

té relació amb cap associació o entitat relacionada amb el col·lectiu LGTBIQ. 

 

La Salle 

 

En el cas d´aquest centre, no va ser possible dur a terme una entrevista amb la figura de cap 

d´estudis o orientador/a, per tant es va parlar amb una de les professores del centre. 

 

A l’hora de treballar els estereotips i rols de gènere, ho fan a través d’hores de tutoria orientades 

concretament a aquest àmbit. En aquestes sessions, es duen a terme reflexions a partir de 

materials com poden ser les pel·lícules. No hi ha cap Projecte de Coeducació, tot i que, de cara 

al pròxim any, es marcarà la coeducació com a objectiu dins la Comissió de Convivència. 

 

Manifesta que la sexualitat és un tema que els i les joves en parlen obertament i del que sovint 

demanen dubtes als i les professores. A més, dins el Reglament de Règim Intern hi ha sancions 

específiques en quan a la discriminació per raons d’orientació o identitat sexual. 
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A més, també es duen a terme tallers de sexualitat i tallers d´associacions com Ben Amics. 

També, la professora expressa que, de tant en quan, es un tema que surt a treballs per iniciativa 

pròpia dels mateixos nins i nines. 

 

Pel que fa als espais d´orientació, no hi ha cap lloc o persona que els pugui informar 

específicament sobre la diversitat afectiva i sexual. El professorat, tampoc ha rebut cap tipus 

de formació i no fan ús de cap guia o recurs especialitzat amb la diversitat afectiva i sexual. 

 

IES Manacor 

 

Al centre de secundària Ies Manacor, s´ha tengut l´oportunitat de parlar amb la cap d´estudis. 

Ella explica com els rols i estereotips de gènere són qüestions que surten al dia a a dia del 

centre, per iniciativa pròpia de l´alumnat, i que es té molt en compte. 

 

Es duen a terme diferents activitats durant el curs escolar, enfocades a la temàtica, com pot ser 

“Microteatre per la dona”. A més, dins el Pla de Convivència del centre hi ha la coordinadora 

de coeducació, on es van organitzant activitats i accions de sensibilitació, com per exemple 

cartells que es penjen per tot el centre.  

 

Aquest centre ha format part d’un projecte pilot sobre sexualitat. En aquest projecte, els i les 

tutores d´ESO, tenen a la seva disposició un dossier sobre la sexualitat, en el quan la diversitat 

afectiva i sexual també hi apareix.  

 

Es tracta d´un centre on es parla i s´expressa molt la diversitat afectiva i sexual dels i les joves. 

La cap d´estudis manifesta que hi ha una gran part de l´alumnat que pertany al col·lectiu 

LGTBIQ. A més, molts dels i les adolescents tenen dubtes i ho demanen al professorat. Ara bé, 

explica que en ocasions, són els i les professores qui es veuen més apurats a l´hora de parlar 

sobre sexualitat i que no tenen els coneixements necessaris per fer-ho. 

 

Pel que fa a la discriminació per raons de diversitat afectiva i sexual, no hi ha casos greus, 

algun comentari aïllat el qual és sancionat de forma immediata. No hi ha polítiques concretes 

per aquest tipus de discriminacions, sinó que es segueix un protocol d´assetjament escolar que 

ofereix la Conselleria d´Educació. 
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La temàtica LGTBIQ no es treballa tant de forma específica, tot i que s´han duit a terme 

activitats amb Ben Amics. Aquesta activitat, també va tenir un petit contacte amb les famílies 

a través d’un qüestionari. No s´utilitza cap manual o guia específica, tot i que tenen un dossier 

sobre sexulitat, com ja s´ha comentat abans. 

 

Pel que fa als espais d’orientació, hi ha la Consulta Jove, formada per professionals de la 

medicina i la infermeria. A més, l´orientadora del centre també té formació específica en relació 

a la diversitat afectiva i sexual. 

 

Finalment, en quan a la formació del professorat, si que han rebut formació per part de la 

Conselleria sobre com col·laborar en el moment de transició d’una persona trans. I en quan a 

diversitat afectiva i sexual, hi ha professorat que de manera individual si que s´ha informat 

sobre la temàtica, però no s´ha realitzat cap formació per al conjunt del personal docent. 

 

6. Conclusions 

 

Després d´haver-se dut a terme totes les entrevistes i haver-ne plasmat la informació que es 

considerava més important, cal destacar una sèrie d´aspectes els quals podem extreure dels 

resultats obtinguts. 

  

Per començar, tots els centres escolars coincideixen en que els i les adolescents, actualment, 

viuen la seva sexualitat de forma oberta i sense sentir-se reprimits pel que fa a la seva orientació 

i identitat sexual. Ara bé, es creu necessari destacar que aquest fet és així en comparació a fa 

uns anys. És a dir, si es compara la llibertat sexual dels i les adolescent d´avui dia, amb la 

joventut  del i les professionals amb els qui s´ha pogut parlar per obtenir la informació, hi ha 

hagut un gran avanç. Ara bé, no es pot afirmar que les persones que pertanyen al col·lectiu 

LGTBIQ  visquin amb les mateixa igualtat de  condicions que les persona heterosexuals, degut 

a que la societat actual encara està regida per l´heteronormativitat com a cultura dominant i 

amb una masculinitat hegemònica com a base d´aquesta. De manera que, aquelles persones que 

no encaixen amb aquesta cultura dominant i l´orientació afectiva i sexual heteronormativa, són 

rebutjades de la societat (Williams, Connolly, Peppler i Craig, 2005; citat en Martxueta i 

Etxeberria, 2014). 
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També, un dels temes més destacables, és la formació dels professors i professores en l´àmbit 

de la diversitat afectiva i sexual, la qual és gairebé inexistent. En les entrevistes s´ha 

expressat que els  i les adolescents parlen amb els i les docents i demanen dubtes, ara 

bé, també s´ha pogut manifestar que a vegades és el mateix professorat que no sap molt 

bé respondre a aquestes qüestions, ja que és un tema que no es té del tot clar. No només 

això, sinó que s´ha pogut observar com el tractament d´aquest tema a les aules es fa de 

forma informal i un poc a la voluntat dels i les professores, és per aquest motiu la 

importància de sensibilitzar i formar al professorat sobre la diversitat afectiva i sexual. 

 

Tot i això, pel que fa als rols i estereotips de gènere, si que és un tema que pareix bastant present 

als centres educatius i del qual hi ha més moviment. Però si és mira de quina manera s´ha de 

dur a terme un procés cap a la coeducació d´un centre escolar, queda un llarg camí a recórrer.  

Ara sí, a la majoria de centres, hi comença a haver-hi un equip específic coeducatiu, tot i que 

estigui dintre del Pla de Convivència. 

  

A més a més, la comunicació  amb les famílies de l´alumnat dels centres és gairebé nul·la. 

Moltes vegades els i les joves que pertanyen al col·lectiu LGTBIQ, no es senten preparat per 

expressar-se lliurament dins l´entorn familiar. O també, les famílies no saben molt bé com 

enfocar la situació i dur-ho amb la normalitat que hi  correspon (Peixoto, Fonseca, Almeida i 

Almeida, 2012). És per aquests motius, la importància de la relació entre els centres educatius 

i les famílies, tant per el benestar dels i les joves, com per l´orientació o informació de les 

famílies. 

  

Un aspecte positiu dels resultats obtinguts, és que tots els centres coneixien almenys una 

associació LGTBI, com és Ben Amics. Ara bé, a l´hora de parlar d´espais d´orientació i 

informació sobre aquest àmbit, la majoria de centres comentaven la presència de la Consulta 

Jove, formada per figures professionals de l’ àmbit de la medicina. Quan es parla de sexualitat 

no només es pot tenir en compte com un aspecte de la salut, sinó que es tracta d´una de les 

dimensions que engloba la totalitat de cada persona (Abrazar la Diversidad, 2015), i per la qual 

cosa va més enllà de l’àmbit de la salut. 

 

Per acabar, cal destacar que l´aproximació feta i els resultats obtinguts no són suficients per 

parlar de manera global dels centres educatius  de Manacor. Només s´ha parlat amb una persona 

de les moltes que formen cada centre i no es pot negar, que cada persona també parlava des 
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d’un punt de vista subjectiu. Això, es va poder comprovar amb l´entrevista duita a terme a l’IES 

Mossèn Alcover, a la que es va poder parlar amb cinc persones diferents les quals no coincidien 

amb segons quins aspectes que van sorgir. De totes formes, es creu que l´atenció a la diversitat 

afectiva i sexual encara no és suficient i queda un llarg camí a recórrer, per la qual cosa és 

necessària la sensibilització i formació dels i les professores dels centres educatius. O bé, la 

figura d´una persona amb una formació específica pel que fa la diversitat afectiva i sexual. 
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8. Annexe 

 

Guió de les entrevistes: 

 

Bon dia, som na Margalida Gelabert, alumna d’Educació Social. Estic preparant el meu tfg i, 

de manera resumida, es tracta d´un petit anàlisi de les escoles i els instituts de Manacor, per tal 

de veure quin enfocament es fa de la diversitat afectiva i sexual i el col·lectiu LGTBIQ.  

Primer de tot, dir-vos que la informació que obtengui només serà utilitzada per dur a terme el 

TFG i que no sortirà cap nom. A més, m’agradaria demanar-vos si és possible gravar 

l’entrevista, ja que per fer l’anàlisi em facilita molt la tasca. 

Per tal de començar, es necessari tenir en compte la coeducació, ja que no podem parlar de 

diversitat afectiva i sexual sense tenir en compte tots els rols i estereotips de gènere que hi ha 

avui en dia, i que l´escola, al final, també forma part de la seva contrucció. 

Entenem la coeducació com l´aprenentatge de les diverses maneres de ser dona i de ser home 

i, per tant, com un aprenentatge de llibertat i requisit per al desenvolupament integral de la 

persona, 

Per aquest motiu m´agradaria saber, de quina manera es treballa aquest àmbit dins l´escola. 

Hi ha hagut un canvi en el currículum? 

Només es fan activitats puntuals? 

Hi ha una transversalització de gènere? Amb el sentit de que s`aplica a tots els àmbits? Hi ha 

algun instrument específic per a dur a terme aquesta tasca? Pla d´igualtat, pla coeducatiu del 

centre...? 

Creus que es un tema que encara podríem considerar tabú dins l´escola? 

Hi ha hagut casos d´homofòbia o de discriminació per raons d´orientació o identitat sexual? 

Hi ha polítiques concretes pel que fa a la discriminació per raons d´orientació o identitat 

sexual? 

De quina manera està inclòs en el currículum del centre els temes LGTBIQ? 

Quins tallers o activitats puntuals es fan? 

I de manera transversal? 

Teniu alguns recursos específics pel que fa a la temàtica LGTBIQ (guies, manuals...)? 

Es treballa d´alguna manera aquest àmbit conjuntament amb les famílies?  

Pel que fa als espais d´informació i orientació? 

Hi ha alguna professional que estigui especialitzada en aquests temes? 
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Formació del professorat? Rebeu formació d´aquest àmbit concret? Per part de col·lectius i 

associacions LGTBIQ? I per part de l´administració pública o la conselleria d´educació, us 

han fet alguna proposta educativa? 

Fins aquí les meves preguntes, moltes gràcies per la vostra atenció. 

 

 


