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OBJETIUS 
 

a) Fomentar el respecte per la diversitat sexual, familiar i d’identitat de 
gènere. 

b) Oferir ferramentes per previndre l’homofòbia i transfòbia a les aules. 
c) Incloure la diversitat sexual, de gènere i familiar dins del Pla d’acció 

tutorial. 
 

DISENY DE LA INTERVENCIÓ 
 
Previ al dia Internacional contra la LGTBfòbia (17 de maig) es treballarà en 
les diferents tutories, les propostes següents:  

● 1r ESO: Visionar vídeo “In a hearbeat” i comentar-lo a classe amb 
l’ajuda d’una guia de preguntes que adjuntem. 

● 2n ESO: Taller de “Música de colors”: “Firework” de Katy Perry, 
“Como una flor” de Malú, “Lo que sientes” d’Edurne i comentar les 
lletres posteriorment i els seus missatges. 

● 3r ESO: Analitzar i reflexionar el material següent: 
● Còmic de Chrysallis, “La gran equivocación”  
● “Sam’s Story” 

- 4t ESO: Treballar la diversitat sexual amb el visionament de 
“Golden” 

 

Per a treballar cadascuna de les propostes podrem utilitzar la següent 
bateria de preguntes:  

 

1. Què està passant al curt? Recontem la història. 

2. Com es senten els personatges? Què en pensen? 

3. Hi ha algun canvi en els seus sentiments al llarg del curt? 

4. Veieu alguna similitud entre el que està passant al curt i 

la nostra realitat? 

5. Podeu posar-vos al lloc dels personatges? Com us sentiríeu? 

6. Quin pot ser el missatge/s del curt? 

7. A partir del vídeo que hem vist, quina és la realitat que voldries construir 
per a tu i per als altres? Què podem fer per a crear-la? 
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TEMPORALITZACIÓ 
Dos sessions 
 
 
MATERIAL 
 
NECESSARIS Per al professorat tutor: 

- “Recomanacions per al personal docent” 

- “Recomanacions per a previndre l’assatjament escolar per homofòbia i 
transfòbia” del document “Abrazar la diversidad”. 

● 1r ESO: Vídeo “In a hearbeat”. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0 

 

● 2n ESO: Taller de “Música de colors”:  
 

- “Firework” de Katy Perry 
https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw 

- “Como una flor” de Malú”  
https://www.youtube.com/watch?v=fXLvE4BDr50 

- “Lo que sientes” d’Edurne  
https://www.youtube.com/watch?v=SuPtBKkHc7M 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0
https://www.youtube.com/watch?v=QGJuMBdaqIw
https://www.youtube.com/watch?v=fXLvE4BDr50
https://www.youtube.com/watch?v=SuPtBKkHc7M
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● 3r ESO:  
- Còmic de Chrysallis, “La gran equivocación”  

 

http://chrysallis.org.es/la-gran-equivocacion/ 

- “Sam’s Story” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OyZPId4VVnM 

 
● 4 ESO: “Golden” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xKmr7QYtGFk 

http://chrysallis.org.es/la-gran-equivocacion/
https://www.youtube.com/watch?v=OyZPId4VVnM
https://www.youtube.com/watch?v=xKmr7QYtGFk

