
Podem trobar tantes formes de viure la 
masculinitat i la feminitat com a homes 
i dones hi ha al món. Respecta el de-
sig de cada persona a ser tractada tal 
com s’identifica.

No participis en l’assetjament es-
colar: no utilitzis la diversitat sexual i 
d’identitat de gènere per ridiculitzar, 
excloure, insultar, atacar o discriminar a 
una altra persona. Intervé per evitar-ho, 
motiva a altres persones a intervenir i 
ofereix el teu suport a qui ho sofreix.

Si ets testimoni d’alguna situació d’as-
setjament a un/a altre/a company/a, 
no et quedis en silenci. El silenci et fa 
còmplice. Parla amb altres companys/
es que hagin estat testimonis, recolza 
a la víctima, avisa al professorat o al 
teu orientador/orientadora. Tu pots 
acabar amb l’assetjament!

www.benamics.com
jovenes@benamics.com

Associació LGTBI de les Illes Balears
Ben Amics

608 366 869

De què

Identitat
quan diem

parlem

de Gènere?
Campanya de Sensibilització

LGTBI per Adolescents

Pren nota!
Campanya de Sensibilització LGTBI per Adolescents
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Des de quin moment sabem si 
som nen o nena?

Quan neix un bebè se li assigna un sexe o 
un altre en funció dels seus genitals. És una 
nena (si té vulva) o és un nen (si té penis). 
Així, la societat estableix aquestes dues ca-
tegories com norma (anomenat també bina-
risme de gènere).

Però en realitat, no són els nostres genitals 
els que marquen la nostra identitat de gène-
re (l’identificar-te com a noi o noia) sinó que ho 
determina el nostre cervell.

Així que una persona pot tenir cos de noia però 
sentir-se un noi. I a l’inrevés també, un noi que 
se sent i  identifica com a noia. Parlem llavors 
de nois i noies transsexuals.

Parlem de persona cisexual quan et sents a 
gust amb el teu sexe biològic i també t’identifi-
ques amb el mateix.

D’altra banda, parlem de persona transsexu-
al/trans quan no s’identifica amb el sexe assig-
nat en el moment del naixement, sobre la base 
dels seus genitals.

Ens referim, per tant, a al·lota transexual 
quan és una persona que transita d’home 
a dona, i al·lot transexual, quan transita de 
dona a home.

I parlem de persona transgènere quan no 
s’identifica ni com a home ni com a dona, inde-
pendentment del sexe biològic o el sexe assig-
nat en el moment del naixament. 

El problema, en aquest cas, succeeix quan no 
som conscients de les variables de gènere i 
com a conseqüència s’insulta, discrimina i as-
setja a aquelles persones que se surten de la 
norma (ets nin o nina) com les persones transe-
xuals/transgènere.

Si existeix discriminació per raó d’identitat de 
gènere parlem sempre de Transfobia, és a dir, 
odi, rebuig o discriminació cap a totes les per-
sones transexuals.

No oblidant, llavors, que la identitat de gènere 
depèn del cervell i no dels nostres genitals.

Fes que el teu entorn sigui una zona lliure de 
discriminació! Tots els cossos són bonics, 
el teu també! No ho oblidis!

És una construcció cultural que fa referència 
als atributs que s’assignen a cada persona en 
funció del seu sexe biològic. Es tracta de una 
forma d’identificar a cada individu.

A més, es relaciona amb els rols i las responsa-
bilitats socials que s’atribueixen cualturalment 
a dones i homes.

La identitat de gènere no té res a veure amb 
l’ orientació sexual. Tu pots ser una al·lota 
trans i ésser bisexual, lesbiana o heterosexual. 
D’igual manera, un al·lot trans pot ésser gai, bi-
sexual o heterosexual.

A llavors, en funció de la 
identitat…

Què és el gènere?
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