
Sense gènere!
Taller amb metodologia Hall Escape en el qual els 
estudiants descobriran casos reals d’esportistes 
amb diversitat de gènere i la seva lluita per a la 
normalització en el món de l’esport. En aquest 
taller se’ls hi demanarà un pensament crític per tal 
de reflexionar sobre la realitat esportiva. 

Públic al qual va dirigit 
• Cicle superior de primària, ESO i batxillerat o cicles formatius

Especificacions 
• Aquesta activitat és per a un grup classe i un mínim de 2 professors.
• Heu d’especificar el nombre d’estudiants que hi ha al grup, ja que en funció

d’aquest fem uns grups o uns altres.
Objectius 

• Conèixer i reflexionar sobre la realitat de gènere.
• Identificar, tractar, sensibilitzar i prendre consciència de la diversitat de 

gènere en l’esport.
• Conèixer la realitat de participació als Jocs Olímpics.
• Prendre consciència sobre l’esport com a eina d’inclusió.
• Conèixer la terminologia específica adequada de la diversitat de gènere.

Treball previ a l’escola 
Al taller, es treballen 8 termes específics. Per tal que els estudiants coneguin aquests 
termes1 i puguin dur a terme correctament la dinàmica, s’especifiquen a continuació 
perquè es puguin treballar al centre educatiu abans de venir a fer l’activitat: 

1. Homosexualitat: atracció per persones del seu mateix sexe.
2. Intersexual: persona que compta amb característiques genitals d’ambdós

sexes.
3. Transgènere: Persona en la qual no coincideix la seva identitat sexual amb els

seus genitals. No té desig de modificar els genitals.
4. Transsexual: Persona en la qual no coincideix la seva identitat sexual amb els

seus genitals. Normalment s’opera.
5. Cisgènere: Persona que s’identifica amb el gènere amb el qual ha nascut.
6. Gai: Home homosexual.
7. Lesbiana: Dona homosexual.
8. Hiperandrogenisme: Trastorn mèdic. Alts nivells d’andrògens en dones.

1. Aquestes definicions estan basades en el glossari del web de l’Ajuntament de Barcelona “Diversitat sexual i 
de gènere”: https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/recursos-i-actualitat/glossari
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Entitats amb les quals es va contactar perquè el contingut del taller fos totalment correcte 
• Consell Català de l’Esport de la Generalitat e Catalunya (departament en matèria de gènere i

programes esportius transversals i àrea d’esport escolar )
• Cas real de Sam, un infant transsexual.
• Panteres Grogues
• Chrysallis
• COPLEFC

Esportistes protagonistes reals del taller 
• Caster Semenya
• Chris Mosier
• Tiffany Abreu
• Rafaela Silva
• Jason Collins

Reflexions 

1. Creieu que en el món de l'esport hi ha transfòbia i homofòbia?

2. Creieu que en altres àmbits és un tema més normalitzat i, en canvi, en el món de l'esport més
tabú?

3. Considereu que la orientació sexual i identitat de gènere són temem privats? En cas que ho
facin públic, seria positiu o negatiu?

Material audiovisual 
https://youtu.be/mFRjKZ-Z_J0 
https://youtu.be/qdAn-t97OMA 
https://youtu.be/p3NJcydIhJs 
https://youtu.be/1EM3ZMyqxr4 

Taller Sense Gènere 

LLuïsa, Panteres Grogues 
Jon, Panteres Grogues 
Eduard Giró, Institut La Riera (Badalona) https://youtu.be/ghP42OjHurk 


