
Objectius

3, 2, 1... Play!

El Guirigall Dividiu la classe en grups de treball formats per 
cinc o sis persones. Ara sí, endavant!

3

 • Aclarir els conceptes d’identitat sexual i iden-
titat de gènere, així com trencar els estereo-
tips existents sobre masculinitat i feminitat.

 • Conscienciar sobre la llibertat sexual com a 
dret humà fonamental amb una perspectiva 
local i global.

 • Abordar les diferents opcions d’orientació 
sexual des de la tolerància i naturalitzar-ne 
l’existència.

Orlando,
de Virginia Woolf

https://goo.gl/3ZPk6h 

En el programa sobre Orlando, de Virginia Wo-
olf, parle contínuament de la identitat personal i 
de dos factors que la componen: sexe i gènere.
 • Raona amb el teu grup quina és la diferència 
entre ambdós i comparteix la conclusió amb 
la resta de la classe per a consensuar una 
resposta.

 • Com expliquen Dariel i David en la nostra con-
versa, la condició d’home o dona es relaciona 
amb uns rols socials determinats, és a dir, els 
comportaments que es consideren apropiats 
socialment canvien segons el cas. Elaboreu a 
partir de la vostra experiència un llistat amb 
deu exemples de rols socials masculins i feme-
nins establerts en la societat actual i analitzeu 
si són correctes o no amb un debat.

Sabies que la Comunitat Valenciana té, des del 
passat 2017, una llei del reconeixement del dret 
a la identitat i a l’expressió de gènere?

 • Cerca notícies sobre l’aprovació d’aquesta, 
comenta amb el teu grup els principals canvis 
que creus que estableix i expliqueu la vostra 
deducció a la resta de la classe.

 •  Llig el Capítol II, dedicat a les mesures en 
l’àmbit de l’educació, subratlla’n aquelles que 
més et sorprenguen, anota breument per què 
i compara la teua resposta amb les del grup.

 • Compara la situació del País Valencià amb al-
guns llocs de l’Estat espanyol i del món: troba 
amb el teu grup un que estiga més avançat 
en aquest sentit i un altre de més endarrerit. 
Anoteu breument els motius que ho justifi-
quen i exposeu-los a la resta de companys i 
companyes.

L’emissió del programa sobre Orlando va caure 
un 28 de juny, és a dir, el Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBI. Saps què significa aquesta sigla? 
Comprova-ho amb el teu grup.

https://www.facebook.com/unahpropiaAPunt
https://twitter.com/unahpropiaApunt
https://www.instagram.com/unahpropiaapunt/
https://open.spotify.com/user/sahs46ilvkfl049tytk5m0y5r?si=eQKAVLYnRxKcuumCGYRH7g
https://goo.gl/3ZPk6h
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_3089.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_3089.pdf


Autoexploració

Connexió 3.0

Ves a vore’l!

Et convide a treballar de forma personal: pensar 
i investigar pel teu compte et pot ajudar a conéi-
xer-te millor!

La vida ja no es concep sense les xarxes socials. 
M’agradaria explorar aquest món amb tu i aprofi-
tar-lo per a innovar!

“El canvi de sexe, malgrat que alterava el seu futur, no ha-
via pas d’alterar la seva identitat”

– Orlando, Virginia Woolf

En la secció Link de pel·lícules en recomane una 
basada en la biografia de la primera persona de 
la història en sotmetre’s a una operació per a 
canviar de sexe: Lili Elbe.
 • Esbrina quin llargmetratge és, amplia la 
informació sobre la protagonista i dedueix 
la diferència entre transexual, transgènere i 
transvestit. Defineix amb les teues paraules 
aquestos tres conceptes i compara la teua 
resposta amb la de la resta de grups.

 • Cerca un altre exemple de canvi de sexe que 
haja marcat un precedent arreu del món. 
Hauràs d’exposar el cas a classe i podran fer-te 
preguntes. Para atenció als detalls més impor-
tants al respecte!

Què hauria dit Orlando en les xarxes socials 
el dia que es va despertar i va descobrir que 
s’havia convertit en dona? Imagina’t en la seua 
situació i escriu un tuit (recorda: 280 caràcters 

Carrer Josep Royo Villanueva,
l’Alcúdia de Crespins
(València)

Veure en Google Maps 

Virginia Woolf, va ser una dona gens conven-
cional en la seua època. Una de les raons va 
ser la seua orientació sexual: com explique al 
programa, ella tenia una relació amb la poeta 
Vita Sackville-West. Açò em fa preguntar-me 
fins a quin punt hem avançat en l’acceptació de 
l’homosexualitat:
 • Elegeix a una persona homosexual del teu 
entorn i entrevista-la: quins drets considera 
que encara li falten, si ha estat víctima d’ho-
mofòbia, què ha estat més difícil per a ell/ella 
a l’hora de manifestar amb naturalitat la seua 
orientació sexual... Enregistra’n el testimoni 
amb el mòbil i projecta el vídeo (d’uns cinc 
minuts de duració com a màxim) a classe.

com a màxim) com si un dia t’hagueres alçat 
amb el sexe contrari. Comparteix el teu microre-
lat a Twitter i menciona el perfil oficial del meu 
programa: @unahpropiaApunt.

https://goo.gl/maps/hMMKkGF8HWq
https://twitter.com/unahpropiaApunt?lang=es

