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PROPOSTES ACTIVITATS LGTBIQ*

Xarrada sobre diversitat familiar, sexual i identitat de gènere

Tot i que li diem xarrada el que volem és crear un espai de diàleg i sana discussió sobre
els termes que es proposen: família, gènere, expressió de gènere...

L’objectiu és sensibilitzar sobre la realitat familiar, sexual, identitat i expressió de gènere.
La realitat del món no escapa la realitat de les nostres aules i centres, i l’hem de conèixer
per a poder treballar amb ella en el dia a dia.

Xarrada que pretén despertar alguna consciència i veure com de vegades i sense voler
tenim actituds discriminatòries, donant opcions i propostes per al treball constructiu.

Públic objectiu:  
(Amb possibilitat d’adaptació del mateix):
Mestres
AMPES
Alumnat (tercer cicle de primària, secundària i batxillerat)

Què farem:
Partint de la definició col·lectiva sobre què és família, descobrim que no és fàcil. Podem
seguir amb el concepte mare o pare (els meus fills no tenen mare); exemple de la família
reestructurada.

A partir d’ací comencem a qüestionar també el gènere com a construcció social i si es pot
i dóna temps expliquem el quadre de la diversitat sexual, identitat i expressió de gènere.

Durada: 
Entre 1 hora i 2 hores (depenent de les preguntes i del debat)

Assistents: 
Recomanem 25 com a màxim per a garantir el debat i la participació

Necessitat d’espai: 
Sala ampla en la que poder xarrar, a poder ser en disposició de les cadires en U
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Contacontes per la diversitat familiar, sexual i d’identitat de gènere

Sessió de contactontes en que els  contes triats  reflecteixen realitats  que no es solen
trobar en altres contes. Al final de la sessió o entre contes es fomenta el debat i el parlar
del succeït a la narració.

Públic objectiu:
Infantil
Primària 
Mestres (com a recurs)

Temes:
- Diversitat familiar (homoparentalitat, adopció, inseminació, monoparentalitat...)
- Diversitat sexual (expressió de gènere, transsexualitat, homosexualitat...)

Què farem:
2 opcions
Diversitat familiar: 

Kamishibai 
Titelles de Tango
Contalles d’Alba
Els 4 aventurers

Altres diversitats sexuals: 
La peluca de luca
Rei i rei, 
Tengo una tia que no es monjita, 
Ara em dic Lluisa, 
Això eren dues vegades la rateta que escombrava

l’escaleta.

Durada: 
45 minuts + debat

Assistents:
Màxim 25

Necessitats d’espai: 
Sala còmoda per a 25 persones (catifa, estirats, format teatre...)

Necessitats instrumentals: 
Equip de so (Podem portar-ho nosaltres)
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Tertúlia cinematogràfica dialògica

Les tertúlies dialògiques són espais de compartir des de la realitat de cadascuna de les
persones que hi participen. El format de la tertúlia és: presentació i normes, visionat de la
pel·lícula. Després i respectant les normés expressades al principi s’emprèn la tertúlia.
Si la tertúlia s’allarga es pot proposar una ampliació de la sessió.

Públic objectiu:
Infantil
Primària
Secundària 
Mestres 
Famílies (AMPES)

Què farem:
Tertúlia + Pel·lícula

Les pel·lícules proposades són:
Llargmetratges

 Mother knows better
 Beautiful thing

Curtmetratges
 In a heartbeat

Documentals
 L’home que va patir el masclisme

Durada: 
Pel·lícula + 1 hora de debat

Assistents:
Màxim 25

Necessitats d’espai: 
Projector i sala còmoda per a 25 persones en cercle per a la tertúlia i en U (o teatre) per a
la projecció
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My body is a battleground

Treballarem  des  de  l’experimentació  artística  sobre  la  imatge  que  donem.  Ens
disfressarem i maquillarem recreant i reinventant els estereotips de gènere, crearem sobre
nosaltres i sobre els altres. Després reflexionarem sobre el significat de la nostra imatge i
la relació que té amb el gènere, la identitat, la sexualitat... si es pot arribarem a plantejar
alguns dels principis de la teoria queer.

Públic objectiu: 

Infantil
Primària, 
Secundària
Mestres
Famílies (AMPES)

Què farem:
Visualitzant  diferents  imatges  d’artistes  i  personatges  amb  expressions  de  gènere
convencionals i altres de diverses iniciarem un debat sobre què son (home/dona/altre)
sobre la expressió de gènere en altres cultures, el blau i el rosa, etc.

A partir d’ací traurem un bagul amb elements de vestuari (roba perruca, bigots, etc.) i una
caixa de maquillatge per a jugar amb la imatge d’una altra persona i canviar-li-la (després
ens ho faran a nosaltres).

Investigarem com en sentim amb la nova imatge i imaginarem que eixim al carrer i  la
imatge  que  nosaltres  donem  de  nosaltres  mateixos.  Ens  farem  fotos  per  a  penjar
d’instagram.

Durada:
90 minuts

Assistents: 
Màxim 25

Necessitats d’espai i legals: 
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Sala  còmoda i  ampla  a  poder  ser  sense  mobiliari,  projector,  autoritzacions de  cessió
d’imatge.

Marc Brell i López

Carmela Gimeno Romero

www.clario.info

info@clario.info

600 435 175
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