
A continuació trobareu els diferents àmbits del sistema sexe gènere i les opcions que 
contempla el sistema binari. Comenteu-les a l’aula. 
Els àmbits estan relacionats establint una cadena simbòlica, que assumeix que si el nostre 
sexe és femení, també ho seran el rol de gènere, la identitat i la nostra orientació serà 
heterosexual.

Orientació 
sexual

Qui m’agrada? 

Persones de l’altre 
sexe/gènere

Persones 
dels dos sexes

Persones del meu 
sexe/gènere

No ho tinc clar
Qüestionant

de la sexualitat

Ningú Asexual

Heterosexual

Homosexual

Bisexual

Sexe
Quins òrgans 

tinc?

Ovaris

Vagina

Testicles

Penis

Femella

Mascle

Intersexual

Rol de Gènere
Quines actituds 

adopto? 

Jugar a nines

Passivitat

Jugar a futbol

Agressivitat

Femení

Masculí

Transgènere

Identitat de 
Gènere

Qui sóc? Com 
em presento 
a la societat?

Em dic Laura

Em dic Joan

Femení

Masculí
Transsexual

ACTIVITAT 2

La cadena simbòlica 
del sistema sexe-gènere

Sabem que la sexualitat humana és fluida, diversa i canviant, així com ho és l’ésser humà. Per 
tant, les opcions de ser, relacionar-se i estimar van més enllà de les possibilitats limitades 
que planteja el model hegemònic. 

Penseu on situaríeu aquestes categories que transgredeixen el sistema binari:
· Intersexual: persona que neix amb genitals masculins i femenins.
· Transgènere: persona que actua seguint un rol de gènere que no es correspon amb el seu 
sexe biològic. 
· Transsexual: persona que no s’identifica amb el seu sexe biològic. 
· Homosexual: Persona que se sent atreta per persones del mateix sexe. 
· Bisexual: persona que se sent atreta per persones dels dos sexes. 
· Asexual: persona que no sent atracció per cap dels dos sexes.
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Observa aquestes imatges i tria’n una. Amb una mica d’imaginació, respon ràpidament les 
següents preguntes: 
- Com es diu? 
- Quines actituds té? 
- Quines activitats li agraden? 
- Amb qui creus que mantindria relacions sexuals? De qui s’enamoraria? 

ACTIVITAT 1

Ser home i ser dona 

- Com et sents mirant aquestes fotografies? Per què? 
- T’ha costat respondre a les preguntes? Per què? Quin element t’hagués ajudat? 
- Per què creieu que és important saber el sexe de les persones que esteu veient?
- El sexe influeix en la resposta que donareu a les altres preguntes? Per què?  
- Què defineix si és un home o una dona? L’aspecte físic? Els genitals?

ANNEX
Fitxa per 
l’alumnat 1


