
Biblioteca General i de Referència 
Subdirecció de Logística

Juny 2022

Bibliografia
         Adolescents i Joves LGTBI



 

Bibliografia : Adolescents i joves LGTBI 

 

 

Abrazar la diversidad : propuestas para una educación libre de acoso 
homofóbico y transfóbico [Recurs electrònic] / documento elaborado 
por José Ignacio Pichardo Galán et al. - Madrid : Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades, 2015 - 1 pdf, 184 p. 
 
Ampli i complet document adreçat a tota la comunitat educativa per 
prevenir l'assetjament, l'homofòbia i transfòbia. Explica exemples i 
bones pràctiques, fa una sèrie de recomanacions segons el sector de la 
comunitat (professorat, famílies, alumnes..), ofereix recursos en línia i 
presenta el marc jurídic i les polítiques per comunitats autònomes. 
 

 

Abriendo ventanas : Guia didáctica : un documental de Vicky Calavia / 
[Recurs electrònic] guía elaborada por J. Ignacio Pichardo, Matías de 
Stéfano Barbero y Ana Ojea Alonso. - Zaragoza : Gobierno de Aragón, 
2021 - 1 pdf, 38 p. 
 
"La diversitat LGBTI+ és present entre el nostre alumnat i les seves 
famílies, entre el professorat i el personal d'administració i serveis, a les 
aules, als patis, els gimnasos i els claustres. Aquesta guia pretén 
contribuir no sols a la creació d'escoles lliures de violència, sinó també 
a processos i espais educatius que formin una ciutadania respectuosa i, 
si no hi ha altre remei, a la construcció d'un sistema educatiu que 
permeti de manera real i efectiva el reconeixement de totes les persones 
que formen part d'ell, la qual cosa constitueix una garantia de base per a 
qualsevol societat que es vol igualitària i democràtica." 
 

 

Acoso escolar por orientación sexual, identidad y expresión de género 
en institutos de educación secundaria catalanes / [Recurs electrònic] 
Francisca Cifuentes-Zunino, Javier.Pascual Medina, Cristian Carrer 
Russell - 2020 - 1 pdf, 22 p. Article publicat a Revista Nacional e 
Internacional de Educación Inclusiva Volumen 13, Número 2, 
diciembre 2020 
 
"Diferents convencions socials, culturals i legislatives consagren els 
principis d'igualtat i no discriminació per orientació afectiu-sexual o 
identitat de gènere en l'àmbit educatiu, la qual cosa converteix l'aula en 
un espai rellevant per a la formació de subjectes i societats inclusives. 
En la present recerca explorem la comprensió de l'alumnat en relació 
amb la diversitat afectiu- sexual i de gènere, i altres aspectes relacionats 
amb l'assetjament escolar per orientació sexual, identitat i/o expressió 
de gènere (OSIEG) en dues institucions d'educació secundària." 
 

 

Adolescencias trans : Acompañar la exploración del género en tiempos 
de incertidumbre / [Recurs electrònic] coordinación y redacción: 
Miquel Missé y Noemi Parra - Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 
maig 2022 - 1 pdf, 150 p. 
 
"Aquest document és el resultat d'una recerca encarregada per la 
Direcció de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. Va ser 
duta a terme entre els mesos de setembre del 2021 i gener del 2022 amb 
l'objectiu d'explorar la realitat de les adolescències trans. Amb 
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adolescències trans ens referim als processos de transició de gènere que 
s'inicien en l'adolescència i no als adolescents que són trans i que van 
poder iniciar la seva transició en la infància. Aquestes transicions de 
gènere han augmentat exponencialment en els últims anys, i aquest 
fenomen ha fet emergir múltiples debats i reptes que hem tractat 
d'abordar posant en comú les veus dels seus protagonistes i les de les 
seves famílies i els equips de professionals que els acompanyen en 
aquests recorreguts." 
 

 

Defendiendo los derechos humanos de las personas intersex : ¿cómo 
puedes ayudar? / [Recurs electrònic] Dan Christian Ghattas - Berlin : 
Organisation Intersex International Europe, 2015 - 1 pdf, 36 p. 
 
"Durant l'any, hem vist un creixent interès en les qüestions intersex de 
part de diverses institucions de drets humans, organismes destinats a 
promoure la igualtat, legisladors, professionals a cura de la salut, 
professors, organismes no governamentals i, per descomptat, activistes 
LGBT. Ens sentim encoratjats per la seva disposició d'unir-se'ns en 
aquest intent d'aprendre sobre qüestions intersex, convertint-se així en 
aliats forts en la lluita pels drets humans intersex. Esperem que aquest 
kit d'eines ajudi a informar a totes les persones i organitzacions aliades, 
i sigui un punt de partida per a moltes converses." 
 

 

Desaprenent : una mirada feminista a l'etapa secundària / [Recurs 
electrònic] elaborada per Coeducació SCCL (Aida Rivas Moreno, 
Anna Carreras Port, Alba González Castellví), Candela SCCL (Xavi 
Cela Bertran, Marta Sales Romero) ; disseny gràfic i il·lustracions: 
Maria Romero García - 1 pdf, 75 p : il 
 
“Aquesta guia pretén ser una eina de suport per al professorat de 
secundària de cara a poder incorporar la coeducació al seu dia a dia 
professional. Està dividida per seccions temàtiques amb la idea de 
facilitar-ne la lectura. La majoria de capítols presenten la mateixa 
estructura; una part teòrica que emmarca les activitats, i una segona 
part amb actuacions pràctiques. [...]S’inclou al final de la guia un seguit 
de recursos que tracten específicament molts dels temes apuntats.” 
 

 

Desconnecta’t de la #violència en xarxes [Recurs electrònic] - 
Barcelona : Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 2018 - 1 pdf, 
10 p 
 
"Ens preocupa l’ús de les eines digitals com a mitjà per perpetuar la 
desvalorització, la subordinació o fins i tot la humiliació de les 
persones en funció del seu sexe, orientació sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere. Per això, des del CNJC editem aquesta guia amb 
l’objectiu de fer visibles les violències masclistes a les xarxes socials, 
sovint difícils d’identificar o fins i tot normalitzades." 
 

 

Desviades / [Recurs electrònic] Associació Candela. ; Il·lustracions: 
Rapha Hu - Barcelona : Consell de la Joventut de Barcelona, 2021 - 1 
pdf, 11 p. 
 
"Mai t’has demanat per què t’identifiques amb el teu gènere? Què 
hagués passat si te n’haguessin assignat un altre? Quin petit detall et va 
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convertir en la persona que ets? Amb els teus gustos i aficions… Què 
influencia per qui sents atracció? I si tot fos una mentida? I si has 
escoltat tantes vegades el que ets que ho has assumit sense ser qui 
realment vols? T’ha generat dubtes? Genial, és el que volíem. Aquesta 
guia és una eina que ens permet aclarir conceptes, obrir la reflexió i, 
sobretot, respondre preguntes sobre el sistema sexe-gènere i generar-ne 
de noves. Posar en dubte aquest sistema que ens assigna una casella 
estanca en néixer i no ens permet sortir-nos-en és el que anomenem 
“qüestionar el binarisme”. Un binarisme que crèiem universal i 
immutable, però que els diferents estudis de gènere i feminismes han 
desmuntat. Per què volem qüestionar els binarismes? " 
 

 

Desviades : dossier pedagògic / [Recurs electrònic] Associació Candela 
; Il·lustracions: Rapha Hu - Barcelona : Consell de la Joventut de 
Barcelona, 2021 - 1 pdf, 42 p 
 
“Amb aquest dossier pedagògic aprendràs com portar la guia Desviades 
a un cau, l’esplai o l’aula. Activitats que fomenten el pensament crític, 
aclarir conceptes i, sobretot, respondre preguntes sobre el sistema sexe-
gènere i generar-ne de noves." 

 

Diversidad afectivo sexual y de identidad de género : prevención del 
acoso lgtfobo : guia educativa 2020 / [Recurs electrònic] coordinación 
Jose A. M Vela ; autoría Jose A. M Vela y Nadia Martín - Madrid : 
COGAM , 2020 - 1 pdf, 32 p. 
 
"La present guia ofereix un contingut didàctic orientat a professorat, 
alumnat i famílies amb la finalitat d'informar sobre la realitat de la 
diversitat en les orientacions afectiu-sexuals i identitats de gènere. Els 
objectius que es plantegen són el foment del dret a una vida lliure de 
violència i el dret de totes les persones, independentment de la seva 
orientació afectiu-sexual i/o identitat de gènere a no ser discriminades. 
Només a través de la sensibilització, la visibilitat i l'estima de la 
diversitat es pot erradicar l'assetjament escolar, especialment el 
LGBTfobo, de la vida de les i els menors." 
 

 

Diversidad sexual y convivencia: Una oportunidad educativa / [Recurs 
electrònic] J.I Pichardo Galán ; M De Stéfano Barbero. (eds.) - Madrid 
: Universidad Complutense de Madrid, 2015 - 1 pdf, 109 p. 
 
"Aquesta monografia sobre diversitat sexual com una oportunitat 
educativa, basada en el treball de camp dut a terme en centres escolars 
d'infantil, primària i secundària durant els primers mesos de l'any 2013, 
dona compte dels canvis experimentats gairebé una dècada després de 
l'aprovació de les lleis que promouen la igualtat legal del col·lectiu 
LGBT a Espanya (matrimoni igualitari i llei d'identitat de gènere). La 
recerca aborda algunes qüestions que no havien estat tingudes en 
compte en estudis anteriors, com les actituds i pràctiques del 
professorat en actiu davant la diversitat sexual i la presència de 
persones lesbianes, gais, bisexuals i trans en els centres educatius. Es 
produeix així una comparació de les percepcions i actituds de 
professorat i alumnat respecte a la diversitat sexual i l'assetjament 
escolar per homofòbia i transfòbia. A més, es posa en context aquest 
tipus de bullying o assetjament conjuntament amb altres tipus de 
discriminacions que també tenen lloc en espais escolars, com les de 
caràcter racista o aquelles que tenen a veure amb l'aspecte físic, la 
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classe social i altres possibles motius de burla o exclusió." 
 

 

El plaer de trencar la norma : claus reflexives per a l'educació sexual 
(II) [Recurs electrònic] / Sida Studi - Barcelona : Sida Studi, 2018 - 1 
pdf, 14 p. 
 
“Guia adreçada a professionals del camp social, cultural i educatiu per 
a facilitar la inclusió de la perspectiva sobre la diversitat sexual i de 
gènere als seus projectes educatius. Amb un llistat de recursos 
pedagògics i altres.” 

 

Estudi sobre l'impacte del bullying per LGTBIfòbia a l'Institut 
Bellvitge [Recurs electrònic] / Cristian Carrer Russell, Francisca 
Cifuentes Zunino, Eugeni Rodríguez - L'Hospitalet: l'Ajuntament, 
Observatori contra l'Homofòbia, Institut Bellvitge, 2015 - 1 pdf,38 p. 
 
Aportació per a conèixer i comprendre el bullying homofòbic a les 
aules basat en l’estudi realitzat a l’Institut Bellvitge de L’Hospitalet de 
Llobregat. Ofereix informació sobre la discriminació als centres 
educatius per motius d’orientació sexual, identitat i expressió de 
gènere. Aquest estudi busca també identificar una imatge sobre la 
situació de l’alumnat davant la diversitat afectivosexual. Tot amb la 
finalitat de promoure el benestar dels adolescents, creixent 
saludablement i en llibertat. S’acompanya d’un glossari i bibliografia. 
 

 

Guía básica sobre diversidad sexual y de género / [Recurs electrònic] 
Miriam Solá García - 1 pdf, 47 p. : il 
 
"Aquesta guia vol ser una eina que t’ajudi a conèixer la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere i a reflexionar sobre per què totes les 
persones tenim un paper clau en el canvi social per a aconseguir la 
igualtat i reconeixement de les persones LGTBI+. El respecte per la 
diversitat afectiva, sexual i de gènere és un element de valor i de 
riquesa social en la promoció i la vivència de la qual està implicada tota 
la ciutadania. [...] Aquesta guia pretén aportar un recurs accessible, 
amable i clar, amb exemples pràctics i útils per al dia a dia, que permeti 
la identificació i l'empatia facilitant les relacions quotidianes i millorant 
els vincles comunitaris." 
 

 

Guía de acompañamiento respetuoso : identidades trans / [Recurs 
electrònic] autoras: Saida García Casuso y Natalia Aventín Ballarín. - 
[s.l.] Euforia. Familias Transaliadas, 2019 - 1 pdf, 53 p. 
 
"La guia neix amb l’objectiu de proporcionar la informació i eines 
necessàries per a propiciar una relació de convivència, des del respecte 
i l'acompanyament de les persones trans. Es dirigeix especialment 
aquelles famílies que tenen, o creuen que poden tenir, una persona trans 
en el seu entorn i que estan interessades a realitzar un acompanyament 
respectuós, però també a totes les persones interessades a ampliar els 
seus coneixements al voltant les identitats trans, principalment en la 
infància i l'adolescència." 
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Guía de educación sexual integral para educación infantil / [Registre 
electrònic] autoría, Belda Sanjuan, Sílvia... [et al] - Valencia : 
Generalitat Valenciana, 2021 - 1 pdf, 106 p. 
 
"S'ofereixen un conjunt de propostes educatives, compostes per unes 
breus anotacions metodològiques i un conjunt d'activitats pensades, 
dutes a terme i reflexionades per un grup de mestres pertanyents a 
centres educatius." 
 

 

Guía de educación sexual integral para educación primaria / [Recurs 
electrònic] autoría, Marhuenda Romero, José David... [et al] - Valencia 
: Generalitat Valenciana, 2021 - 1 pdf, 187 p. 
 
"Amb aquesta guia es pretén oferir un recurs al professorat de Primària 
perquè faci poderosa la seva veu, dins d'una societat hipersexualizada, 
amb una doble moral que considera un escàndol parlar de sexualitat 
infantil però propícia, amb el seu silenci, conductes totalment 
desajustades [...] Amb les activitats que companyes i companys de 
l'etapa han dissenyat, des de la seva saber fer, per a tota la comunitat 
educativa, es vol facilitar eines per a un abordatge natural, divertit, 
seriós quan convé, motivador i rigorós, d'un tema que no podem ni hem 
d'obviar." 
 

 

Guia de recursos d'educació sexual i afectiva [Recurs electrònic] / Sida 
Studi - Brcelona : Diputació de Barcelona. Àrea d'Atenció a les 
Persones. Servei de Salut Pública, 2014 - 1 pdf, 237 p. 
 
“Aquesta Guia ha estat elaborada amb el suport del Centre de 
Documentació i Recursos Pedagògics de Sida Studi. El seu objectiu és 
doble: apropar els diferents recursos presents a la xarxa en matèria de 
sexualitat per tal que el personal de l'administració local disposi 
d'aquestes eines i facilitar així les accions o activitats a desenvolupar en 
el territori.” 
 

 

Guía de sexualidades y adolescencias LGTBI+ : Herramientas, ideas y 
recursos para acompañar a adolescentes LGTBI+ / [Recurs electrònic] 
Aldana Menéndez, Laura F. Daunas, Xavi Tallón. - Barcelona : 
Asociación Bienestar y Desarrollo, 2022 - 1 pdf, 36 p. 
 
"Aquesta proposta pretén acostar recursos, reflexions i eines perquè es 
pugui acompanyar a les adolescències LGTBI+ amb la intenció de 
donar resposta a les necessitats d'adolescents lesbianes, gais, bisexuals, 
intersex, trans i altres persones que no compleixen amb la 
cisheteronorma. Es pretén posar en evidència la diversitat 
d'experiències, situacions i cossos, tenint en compte el context 
econòmic, cultural, social en el qual es troben i tenint present les 
diferents estructures i pràctiques que han generat situacions d'exclusió, 
discriminació i violències." 
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I ara, com t'ajudo? : recomanacions per a familiars quan hi ha una 
revelació de violència sexual en nens, nenes i adolescents / [Recurs 
electrònic] autoria: Montserrat Bravo Correa, José Ramón Juárez López 
- 1 pdf (27 p) : il·lustracions 
 
"Aquestes recomanacions i orientacions sorgeixen del coneixement que 
ens ha valgut la nostra experiència sobre com es viu la revelació de la 
violència sexual pels familiars i persones properes a l’entorn del nen, 
nena i adolescent (NNA) que n’ha patit. Per això, pretenen servir com a 
guia inicial en el moment de la revelació o del descobriment" 
 

 

I tu, saps com preguntar-me? : Intervenció en infància i adolescència en 
cas de violència sexual : recomanacions per a professionals / [Recurs 
electrònic] Montserrat Bravo Correa, José Ramón Juárez López, - 1 pdf 
(31 pàgines) : il·lustracions 
 
"Aquesta guia és fruit de l’evidència pràctica sobre com afecta als nens, 
nenes i adolescents (NNA) el recorregut de visites i entrevistes per 
diferents professionals a partir del moment que revelen la violència 
sexual soferta. Així, pretén servir com a material de suport per disposar 
d’una guia pràctica que destaqui les pautes d’actuació que han de 
dominar els equips de professionals per tal de reduir la victimització 
secundària." 
 

 

Jóvenes trans en el sistema educativo [Recurs electrònic] - Madrid : 
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, 2019 - 1 
pdf, 34 p. 
 
"El nostre objectiu és aprofundir en la realitat especifica dels menors 
trans en el context educatiu mesurant l'impacte que la posada en marxa 
de mesures i pautes d'atenció a la diversitat té en el seu benestar físic i 
emocional i en el seu itinerari i resultats acadèmics." 
 

 

Joves i mirades diverses : Guia per a una educació afectivosexual amb 
mirada interseccional / [Recurs electrònic] coordinació de la guia, Júlia 
Abelló Vilalta, Neus Alberich González, Aina Zabala Guitart - 
Barcelona : Generalitat de Catalunya, maig 2022 - 1 pdf, 78 p. 
 
"La guia Joves i mirades diverses, que impulsa l’Agència Catalana de 
la Joventut, vol donar resposta a una necessitat que els darrers anys han 
detectat i expressat professionals de joventut respecte a la manca de 
perspectiva interseccional, especialment intercultural, aplicada a 
l’àmbit de l’educació afectivosexual. En molts casos, és fruit de la falta 
de formació o desconeixement de les dinàmiques, les anàlisis, els 
posicionaments i les estratègies que podem incorporar o transformar. 
La voluntat d’aquesta guia és donar eines per aplicar la perspectiva 
interseccional en aquest àmbit, tant en la teoria com en la pràctica, amb 
exercicis de casos concrets perquè sigui al més útil possible. A més, en 
aquestes pàgines es fa especial èmfasi en la pròpia revisió de la persona 
lectora, dels seus privilegis i de què li xoca i sent en determinats casos 
quan treballa amb joves diverses." 
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L'LGBTI-fòbia entre infants i adolescents : una problemàtica social a 
resoldre / [Recurs electrònic] equip de treball: Cristian Carrer Russell, 
Francisca Cifuentes Zunino - 1 pdf, (70 p.) : gràfics ; 22 cm - Debats 
Catalunya Social : propostes des del Tercer Sector ; núm. 58  
 
"La persona lectora podrà trobar en aquest dossier un context a la 
problemàtica social de l’LGBTI-fòbia, una aproximació conceptual a la 
diversitat afectiva sexual i de gènere per desgranar el fenomen de 
l’assetjament escolar per OSIEG en les seves característiques 
principals, les diferents maneres que l’LGBTI-fòbia pot fer presència i 
manifestar-se, els protocols d’actuació i diferents recursos i bones 
pràctiques existents realitzats per agents institucionals i socials en la 
matèria. Finalment, acabem amb unes conclusions que aporten 
reflexions que creiem necessàries a realitzar-se per abordar el fenomen, 
incorporant una mirada crítica a la intervenció realitzada i que ens doni 
un horitzó en el qual continuar pensant-hi. Tanmateix, hem cregut 
necessari, afegir un glossari sobre terminologia LGBTI que pugui 
facilitar a la lectora la comprensió del text." 
 

 

Not alone in Barcelona : Directrius i bones pràctiques per a la inclusió 
de persones joves migrants i refugiades LGBTQI+ [Recurs electrònic] - 
Barcelona : AHEAD, Associació d'Educadors en Drets Humans, 2022 - 
1 pdf, 8 p. 
 
"La missió del projecte Not Alone és contribuir a la inclusió social de 
joves migrants i refugiats LGBTQI+ i animar-los a ser actors de canvi 
mitjançant la capacitats, organitzar esdeveniments multiplicadors a 
cada comunitat i la creació de materials per afrontar la seva situació de 
vulnerabilitat. Aquestes directrius són el resultat del treball conjunt de 
persones educadores, activistes i persones LGBTQI+ d’orígens 
diversos per a la inclusió de persones joves migrants i refugiades 
LGBTQI+" 
 

 

Over the rainbow : guia sobre diversitat afectiva i sexual per a joves / 
[Recurs electrònic] impulsat per l'Associació Taller d'Art, Cultura i 
Creació - Barcelona : Associació Taller d'Art, Cultura i Creació, 2020 - 
1 pdf, 2 p. 
 
"Breu guia per autoconèixer-nos, apropar-nos a diferents maneres de 
sentir-se i de relacionar-se, i tenir a l’abast els recursos més propers que 
atenen les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i 
intersexuals, i totes aquelles persones que no s’identifiquin dins 
l’heteronormativitat (LGBTIQ+)." 
 

 

Perder la propia identidad : la adolescencia LGTBQA+ frente a la 
pandemia por COVID-19 y las medidas del estado de alarma en España 
/ [Recurs electrònic] R. Lucas Platero Méndez, Miguel Ángel López 
Sáez - 2020 - 1 pdf, 4 p.  Article publicat a la revista Sociedad e 
Infancias, num 4, 2020: p. 185-288 
 
"La pandèmia de COVID-19 i les mesures adoptades pel govern a 
Espanya han tingut un impacte negatiu en la infància i joventut. Però ha 
estat particularment perniciós per a la infància i joventut que tenen 
sexualitats i identitats de gènere no normatives, que d'entrada sabem ja 
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viuen unes condicions de vida que estan travessades per un major estrès 
i ansietat que la resta deguda a la falta de suports, tenen un major risc 
de suïcidi i de consum de substàncies. Una vulnerabilitat que és més 
pronunciada en els qui són joves trans o persones no binàries. En recent 
estudi que elaborem sobre els impactes psicosocials de la pandèmia del 
COVID-19 en persones LGTBQA+ a Espanya, amb dades recollides 
entre el 9 de març i el 9 de maig de 2020, es van obtenir 94 qüestionaris 
de menors de 18 anys. L'anàlisi preliminar sobre aquestes dades llança 
informació rellevants sobre l'efecte específic de la pandèmia en 
l'adolescència amb sexualitats i identitats de gènere no normatives. 
S'estan enfrontat a grans riscos per a la seva salut psicosocial, a causa 
de la convergència d'una sèrie de factors que es descriuen en l'article." 
 

 

Prevenir y combatir los diferentes tipos de violencia contra la infancia y 
adolescencia LGTBI+ : Guía para profesionales / [Recurs electrònic] 
Bea Sándor - Girona : Universidad de Gerona, 2021 - 1 pdf, 72 p. 
 
"Aquest manual ha estat elaborat en el marc del projecte “Diversity and 
Childhood (DaC). Aquest projecte tracta de sensibilitzar i reduir els 
prejudicis, així com de millorar els mecanismes de protecció contra la 
violència cap a la infància i l'adolescència LGTBI+. El projecte DaC 
també té com a objectiu proporcionar instruments eficaços a les 
professionals, enfortir el benestar i els drets fonamentals de la infància i 
l'adolescència, així com aportar un coneixement més profund de les 
múltiples dimensions de la violència que pateixen, incrementant el seu 
apoderament. Finalment, el projecte DaC té com a objectiu fixar 
estàndards per a la seva protecció en una àmplia varietat d'entorns i així 
protegir-los millor davant potencials danys, l'abús i la violència." 
 

 

Protocol per a la detecció, prevenció i actuació davant l’abús sexual i 
l’assetjament a les escoles municipals de música, dansa i centres de les 
arts de les arts : Document marc [Recurs electrònic] - Barcelona : 
Diputació de Barcelona, 2022 - 1 pdf, 66 p. 
 
"El document marc es divideix en una primera part de definició dels 
objectius del Protocol i de contextualització de la problemàtica. La 
segona part accentua la dimensió preventiva del Protocol i proposa 
accions per promoure una cultura de cura i bon tracte a l’escola. 
Finalment, la tercera part se centra en la intervenció i l’activació del 
Protocol intern de l’escola davant una situació concreta d’abús i/o 
assetjament. Aquest treball ha estat realitzat per la Fundació Vicki 
Bernadet, amb el suport d’un grup motor creat per la XEMMA, 
formada per membres de la Gerència de Serveis d’Educació, de la 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona i de l’Associació Catalana de les Escoles de Música." 
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Respuestas sobre la orientación afectivo sexual e identidad de género 
educación en diversidad 2020 / [Recurs electrònic] autoría Jose A. M. 
Vela y Nadia Martín - Madrid : COGAM, 2020 - 1 pdf, 32 p. 
 
"La present guia sobre diversitat afectiu-sexual i identitat de gènere té 
com a objectiu oferir informació sobre la diversitat LGBT+ i la realitat 
d'aquesta població, perquè és de summa importància desmuntar els 
prejudicis que llastren la societat i fonamenten l'assetjament 
LGBTfobo. Es dirigeix a joves i persones adultes que puguin utilitzar-
la com a referència inicial enfront de qüestions relacionades amb 
l'orientació afectiu sexual i la identitat de gènere." 
 

 

Si m'estima em donarà el seu password : eines per a treballar les 
violències 2.0. amb infants [Recurs electrònic] / Associació Candela 
per a la Investigació i Acció Comunitària - Barcelona : Associació 
Candela, 2016 - 1 pdf, 6 p. 
 
Recomanacions per a treballar amb els alumnes de segon cicle de 
primària l'assetjament sexual per internet. Es defineixen els principals 
conceptes i s'inclou bibliografia i webs especialitzades. 

 

Si m'estima em donarà el seu password : eines per a treballar les 
violències 2.0. amb joves [Recurs electrònic] / Associació Candela per 
a la Investigació i Acció Comunitària - Barcelona : Associació Candela, 
2016 - 1 pdf, 7 p. 
 
Recomanacions per a treballar amb els joves l'assetjament sexual per 
internet. Es defineixen els principals conceptes i s'inclou bibliografia i 
webs especialitzades. 
 

 

Somos diversidad : actividades para la formacion del profesionales de 
la educación formal y no formal en diversidad sexual, familiar, corporal 
y de expresión e identidad de género [Recurs electrònic] / autoría: Ana 
Cáceres et al. - Madrid : Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 y Ministerio de Igualdad, 2020 - 1 pdf, 161 p. 
 
Guia on es presenta com una “caixa d'eines” on acudir en busca de 
recursos i activitates didàctiques per a elaborar formacions en diversitat 
sexual, familiar, corporal i d'expressió i identitat de gènere, dirigides a 
professionals que treballen amb joves. Es poden adaptar a les 
necessitats de cada formació i a diferents nivells de coneixement, tant 
dels grups participants, com de la persona que dinamitzi les activitats. 
 

 

Taller de sensibilización frente al acoso escolar lgtb-fóbico : atención a 
la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género : guia de 
implementación en centros educativos de E.S.O / [Recurs electrònic] 
David Lanau, Jose Vela A.M., Juan Manuel Matos, Mario Gatti, Silvia 
Hernández de Dios, Wendy Sánchez. - Madrid : COGAM, diciembre 
2016 - 1 pdf, 31 p. 
 
“El document és tant una guia d'ús com un manual teòric bàsic dels 
tallers de sensibilització enfront de l'assetjament escolar LGBTfóbico. 
Està dissenyada tal com s'entén la diversitat i la igualtat LGBT en el 
grup d'Educació de COGAM (Col·lectiu de gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals de Madrid). Aquesta guia no és un manual que 
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aprofundeixi en els debats d'identitat i teoria avançada, sinó que recull 
els elements teòrics bàsics per a transmetre durant els tallers en els 
instituts d'Educació Secundària. No obstant això en les últimes pàgines 
disposes una extensa bibliografia per a ampliar coneixements. En la 
part principal de cada fulla trobaràs el contingut indispensable que ha 
de conèixer-se perfectament abans de dinamitzar qualsevol intervenció. 
A més, hem inclòs requadres amb contingut teòric addicional i 
suggeriments de dinamització.” 
 

 

Xarxa d'escoles i instituts per la igualtat de tracte i la no discriminació : 
Mesura de Govern per a la implementació d’un programa de prevenció 
de les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació per 
diversitat funcional, sexual, de gènere i ètnic-cultural, a les comunitats 
educatives de centres de la ciutat de Barcelona durant l’etapa 
d’educació obligatòria [Recurs electrònic] : - Barcelona : Ajuntament 
de Barcelona, 2014 - 1 pdf, (59 p.) 
 
"Aquesta Mesura de Govern es proposa incidir en un canvi d’actituds, 
comesa que involucra processos psicosocials d’evolució lenta, per la 
qual cosa el seu impacte es podrà avaluar en totes les seves dimensions 
a partir d’una dècada. La consecució de la finalitat del Programa només 
serà possible si es compleixen dues condicions, un compromís a llarg 
termini per part de les administracions implicades i la generositat 
política de qui té la capacitat de presa de decisions. Tanmateix, a curt 
termini es preveu que la seva implementació en escoles i instituts 
generi una millora en el clima d’aula i de centre, pels eixos d’anàlisi i 
reflexió que es tractaran i per la metodologia a emprar, de caràcter 
inclusiu, vivencial i lligada a l’experiència vital. Es considera que 
aquestes circumstàncies tindran una incidència positiva en el 
desenvolupament dels processos generals d’ensenyament aprenentatge, 
vinculada als sentiments de pertinença i de benestar grupal." 
 

 

Recull elaborat en col·laboració amb l’Oficina de Polítiques d’Igualtat. 

En aquest link podeu consultar l’actualització d’aquesta bibliografia. 
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