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LGTB+ Rubí
identitats, igualtat i diversitat

Com cada any, l’escola Edra proposa a tots els centres educatius que ho vulguin la participació al nostre 
en el nostre projecte d’escola. Enguany hem pensat en el moviment LGTB+, per donar la possibilitat a 
l’alumnat d'expressar-se artísticament sobre aquest tema extremadament important i pròxim, i com és 
també símbol de la lluita i el treball de moltes entitats, associacions i persones particulars per l’acceptació, 
i la igualtat de drets de tothom.

Pensem que és important treballar en la identitat-retrat, i per això el projecte d’enguany se centrarà en 
aquest concepte. Entenem que és un concepte ampli i complex, però la idea d’identitats infinites, 
personalitats diverses, gèneres variats… dona al tema del retrat moltes possibilitats per poder expressar 
totes les realitats presents.

Volem que les obres presentades poguessin obrir una reflexió sobre la multiplicitat -diversitat- de 
gèneres, sexes, relacions personals, amb l’objectiu bàsic d’obrir mirades, i trencar amb els estereotips i 
amb l’exclusió.



Educació en valors

A fi de treballar les competències bàsiques de l’àmbit de la cultura i els valors, 
promovem projectes artístics i col·lectius amb l’alumnat del centre
i amb els instituts de secundària de Rubí.

Les propostes conviden a la reflexió individual i compartida amb la voluntat 
d’estimular la capacitat de pensar críticament, les habilitats del diàleg, la 
flexibilitat i l’assertivitat en l’evolució del pensament.

Aquest curs us proposem: LGTB+ Rubí, identitats, igualtat i diversitat.
És una activitat oberta a tot el jovent que hi vulgui participar, especialment
recomanada a l’alumnat de 4t d’ESO i batxillerats.

Descripció



Educació en valors

Prevenció
Treballar per a la prevenció de conductes homòfobes i de la marginació social 
de les persones LGTB+ (lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals,...),dels seus 
familiars i de les famílies LGTB+.

Informació, reflexió i sensibilització
Reconèixer: mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere. 
Acceptar: promoure la igualtat i la diversitat.  Fomentar el respecte mutu, 
cuidant la singularitat de totes les persones.

Acció comunitària 
Ajudar a aconseguir una millor cohesió social, compartint reflexions 
a partir de les veus joves de la ciutat i sumant-hi tota la població. 

Objectius



Definició del projecte

Projecte col·lectiu artístic per alumnat de secundària de Rubí.

Des de qualsevol matèria pot esdevenir una plataforma de reflexió des de la qual 

produir creacions artístiques senzilles: un escrit, audios, fotografies, collage, vídeo, etc., 

o una memòria d’algun projecte treballat anteriorment sobre el tema.

Temàtica: LGTB+  identitats

Format: diferents formats artístics.

Participants: alumnat jove que hi vulgui participar. 

Localització: diferents espais de la ciutat 

Dates : del 17 al 29 de març 2020

Curs 2019-2020



Acció a la ciutat

Compartir el treball de l’aula amb altres persones per ajudar a crear una societat més 
inclusiva que valori tothom independentment de qui siguin i qui estimin o desitgin.

Diferents espais expositius Les peces i accions artístiques s’integraran dins de la 
ciutat per dialogar amb la gent i promoure debat. Es comptarà amb diferents espais 
expositius del 17 al 29 de març de 2020 i se’n farà difusió a través de les xarxes.

Activitats relacionades com els “Premis Arkam”, el concurs de curtmetatges 
“Palomitas”, xerrades, etc.

Localització



Com participar-hi?

1 - Empleneu la butlleta de participació, amb les característiques de la peça: breu descripció, 

tècnica i mida,  per tal de fer una previsió expositiva.

2 - Creeu la vostra proposta 

4 - Lliureu tot el material en format digital i/o físic a l’escola (dins de l’horari de Secretaria), 

juntament amb la butlleta de participació.

5 - Contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic projectetransversal@artedra.net 

mailto:projectetransversal@artedra.net


Temporalització

Lliurament de la butlleta de participació: fins al 17 de febrer

Lliurament de les peces artístiques: fins al 5 de març

Inauguració: 17 de març

Duració de la mostra: del 17 al 29 de març

Activitats relacionades: Premis Arkam, el 28 de març, i altres pendents de determinar, 

però durant el període que duri la mostra)



Recursos
Serveis d’atenció integral
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/atenciointegral/recursos/
https://www.rubijove.cat/punt-jove-lgtbi
Dibuixant el gènere (llibres i vídeos) 
http://salutsexual.sidastudi.org/es/
Associació de Famílies LGTBI (FLG)
www.familieslg.org
Associació de Pares i Mares de Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals (AMPGIL)
www.ampgil.org
Asociación de familias de menores transexuales
https://chrysallis.org.es/
Casal Lambda
www.lambda.cat
L’observatori contra la homofòbia
https://och.cat/serveis/
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Recursos
Llei 11/2014 per per garantir els drets de les persones LGTBI i lluitar contra la Lgtbifòbia
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/llei-11-2014/
Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgèner en els centres educatius
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/protocols/
Protocol d’assetjament LGTBI
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-escolar-persones-l
gbti/documents/Protocol-assetjament-persones-LGBTI-unificat.pdf
Protocol deure d’intervenció
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/deureintervencio/

Material audiovisual 
HollySiz - The Light (Clip officiel)
https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg
Zer da sexu aniztasuna? Azalpen ulerterraza
https://www.youtube.com/watch?v=DbHJcmhM50k&feature=youtu.be
Me llamo violeta (trailer)
https://www.youtube.com/watch?v=ExzDOFRqk_4
Carmen y Lola _Arantxa Echevarría
https://www.youtube.com/watch?v=beAhL6YQypg
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