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Què passa el dia 17 de 
maig?

A més a més de ser el dia de les Lletres 
gallegues, el dia d'Internet i el dia del 
Reciclatge, el  17 de maig és molt 
important per a tothom perquè aquest dia 
es celebra a nivell mundial el dia lliure 
d'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, 
bifòbia.

El dia 17 de maig de l'any 1990, va ser el 
dia en què l'Organització Mundial de la 
Salut, va descartar del catàleg de 
malalties mentals l'homosexualitat com a 
malaltia. Des de l'any 2004, més o menys, 
s'ha anat estenent per tots els països. El 
més important és que definitivament es 
deixa de considerar a les persones LGTBI 
com a persones malaltes, per tant, es 
valida en igualtat de condicions  altres 
maneres de desig,  d’amor i d’expressió 
de l'afecte. Altres maneres de gaudir de la 
sexualitat al mateix nivell que 
l'heterosexualitat.

Més de la meitat dels menors LGBTI 
pateixen assetjament per motius 
d'orientació, identitat o expressió de 
gènere, de fet aproximadament un 40% 
dels menors tenen en algun moment idees 
suïcides. Per això estam  promovent una 
llei estatal contra la LGTBIQfòbia 
dinamitzada per la Federació estatal de 
Lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

És molt important per el teu alumnat 
garantir una escola segura.

Dóna-li espai a l'aula  per 
abordar aquesta qüestió

Promou activitats entre l'alumnat i entre el 
professorat per fer un canvi visible d'actitud.  
L'educació és la garantia de transformació 
social, perquè educar en llibertat, en el 
respecte, en la diversitat com a enriquiment 
és fonamental per promoure actituds lliures 
de violències, rebuig i discriminacions.

Promou la conscienciació de la necessitat de 
desterrar actituds que promoguin el rebuig, 
l'odi, la violència i facilita el respecte a totes 
les persones independentment de la seva 
orientació, identitat de gènere o expressió de 
gènere.

Fes veure a l'alumnat que no totes les 
persones són heterosexuals, que hi ha altres 
maneres de viure la sexualitat i l'afecte tan 
respectables, sanes i reals com les opcions 
hegemòniques. Això pot facilitar la vivència 
en positiu de l'alumnat LGTBIQ de la teva 
aula.

Per que per llei, hem de treballar a favor de la 
diversitat afectiva i sexual del nostre alumnat. 
En el pròleg de la LOE, en la Constitució 
espanyola, en les directives europees i en les 
pròpies lleis autonòmiques recentment 
aprovades ja es fa explícit la necessitat 
d'abordar aquestes qüestions en l'entorn 
educatiu.



Què puc fer el 17 de maig?

Et donam alguns suggeriments per a fer, no només de forma puntual, també per a incloure de forma 
transversal:

Elabora amb l'alumnat el mapa de l'homofòbia: per a 
això pots connectar-te a la pàgina web de la ILGA 
(International Lesbian, Gay, Bisexual, trans and 
Intersex association www.ilga.org) Pots descarregar-te 
els mapes que han elaborat sobre aquesta temàtica i 
treballar amb l'alumnat sobre això.

Per les etapes primerenques pots fer lectures diverses: 
N’hi ha un munt de contes per a la diversitat que poden 
ajudar-te a treballar-la amb l'alumnat, també pots 
utilitzar els materials Som com som de CCOO (http: // 
eprints. ucm.es/39014/2/2060425-
Somos_como_somos__12_inclusiones%
2C_12_transformaciones.pdf) o el de família de colors 
(http://
www.fe.ccoo.es/3fbbe814bd13648bc16b092df54142b5
000063.pdf)

Pots utilitzar el material que s'editi a la pàgina de la 
FELGTB (Federació estatal de Lesbianes, gais, 
bisexuals i transsexuals) per abordar la diversitat a 
través de la música, recursos per a secundària, abordar 
la transsexualitat a través del còmic o un munt de 
materials a la teva disposició (http://www.felgtb.org/
temas/educacion/documentacion)

Treballa amb l'alumnat per un llenguatge inclusiu, 
elabora un diccionari amb termes que afavoreixi la 
inclusivitat i utilitza textos a favor de la diversitat per a 
elaborar un glossari per a l'aula.

Dibuixa la diversitat al centre: Convoca un concurs de 
dibuixos per decorar el centre i busca un racó per a 
l'alumnat lliure de sexismes, masclismes, 
LGTBIQfobia i alia't amb la diversitat.

Convoca un concurs de microrelats a favor de la 
diversitat.

Convoca un concurs de curts amb el mòbil perquè 
l'alumnat treballi una escena, un guió i el 
desenvolupament d'enregistrament amb els mòbils.

Posa't en contacte amb la federació de CCOO per 
sol·licitar el material disponible per a celebrar el dia 
17 de maig. Demana’ns  ajuda a CCOO i allà estarem 
per recolzar-te, ajudar-te i acompanyar-te en la 
meravellosa tasca d'abordar la diversitat, perquè D-
Construint Escola amb Diversitat es Construeix una 
escola segura i lliure per a tothom. 

Contacta amb el col·lectiu més proper perquè vagin a 
impartir una xerrada al teu centre.

T'animem a que promoguis activitats sempre. Qualsevol motiu és bo per a promocionar la igualtat, la coeducació 
i el respecte a les altres persones.

#EsElMoment Alia't amb la igualtat

Afilia't a CCOO
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