Noies
i nois

Identitat i cos

Material didàctic

L’objectiu d’aquest material didàctic és treballar el coneixement bàsic sobre la identitat i el
cos, per poder comprendre els fets de diversitat,
centrant concretament el focus en comprendre
la relació entre la identitat sexual i els genitals.

vir l’aspecte del cabell perquè qui faci ús d’aquest
material hi vegi un noi o una noia. És important
subratllar que, per descomptat, hi ha noies amb
el cabell curt i nois amb el cabell llarg.

Fins ara, a les escoles, el plantejament que s’ha
transmès és que noi=penis i noia=vulva, i això
no és correcte perquè no explica tota la realitat i
nega l’existència d’una part de les nenes i nens.
Amb aquest material es vol aclarir que la identitat sexual és una qüestió de subjectivitat, i això
no es troba en els genitals, fent explícit el fet que
hi ha noies amb penis i nois amb vulva.

Hem decidit també fer servir, per als dibuixos
d’aquest material, una única silueta, per poder
focalitzar-nos en el tema que volem treballar.
Volem subratllar també que els nois i les noies
de debò no són com els dibuixos aquí presentats,
i que hi ha qui té la pell més clara i qui la té més
fosca, qui és més alta o més baixa, més prim o
més gras, amb diferents trets facials, qui es mou
en cadira de rodes, qui només té un braç...

La identitat només es pot conèixer a través del
relat del subjecte, és a dir, preguntant-li. Com
que als personatges dibuixats d’aquest material
no els ho podem preguntar, hem decidit fer ser-

Agrairem que, a mesura que aquest material
es faci servir, se’ns facin arribar observacions
i aportacions per millorar-lo. Esperem, això sí,
que sigui útil.

Ser noia
i ser noi
Jo no sóc noia o noi,

per tenir el cabell curt o llarg,
per jugar amb nines o pilotes,
per tenir penis o vulva.
Jo no sóc noia o noi

perquè ho diuen els altres.
Jo sóc noia o noi

perquè sé que ho sóc.

I només jo puc dir què sóc.

c noia
Jo só
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Aquest material didàctic pot ser copiat i fotocopiat, enviat i reenviat, difós...
És més, et convidem a fer-ho.
Això sí, no oblidis esmentar-ne l’autoria, i no el facis servir amb finalitats comercials.
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Totes diferents

Tots diferents

altes

i d’altres més baixos.
Alguns nois som més
Alguns més prims i d’altres més grassos.
Alguns tenim la pell més clara i d’altres més fosca.
Alguns tenim moltes pigues
i d’altres gairebé no en tenim cap.
Tenim el cabell ros, negre, castany, pèl-roig...

Algunes noies tenim el cabell curt
i d’altres el tenim llaaaaaaaaarg.
Algunes portem el cabell pentinat i d’altres despentinat.
Algunes portem els cabells deixats anar
i d’altres portem trena o cues.

Alguns nois tenim el cabell curt
i d’altres el tenim llaaaaaaaaarg.
Alguns portem el cabell pentinat i d’altres despentinat.
Alguns portem els cabells deixats anar
i d’altres portem trena o cues.

Algunes noies portem pantalons i d’altres portem faldilles.
A algunes ens agraden més les disfresses de superherois
i a d’altres les de princesa.
A algunes ens agrada jugar amb nines i a d’altres a pilota.
A algunes ens agrada més pujar als arbres
i a d’altres estar assegudes parlant.
Algunes cridem molt i d’altres parlem més baixet.
Algunes som més tímides i d’altres més atrevides.

Alguns nois portem pantalons i d’altres portem faldilles.
A alguns ens agraden més les disfresses de superherois
i a d’altres les de princesa.
A alguns ens agrada jugar amb nines i a d’altres a pilota.
A alguns ens agrada més pujar als arbres
i a d’altres estar asseguts parlant.
Alguns cridem molt i d’altres parlem més baixet.
Alguns som més tímids i d’altres més atrevits.

Algunes noies tenim més pèls als braços
i d’altres en tenim menys.
Algunes tenim la veu greu i d’altres la tenim aguda.
Algunes tenim vulva i d’altres tenim penis.

Alguns nois tenim més pèls als braços
i d’altres en tenim menys.
Alguns tenim la veu greu i d’altres la tenim aguda.
Alguns tenim vulva i d’altres tenim penis.

Les noies som de moltes maneres.
Totes diferents.

Els nois som de moltes maneres.
Tots diferents.

Com són les teves amigues?

Com són els teus amics?

Algunes són més

Alguns són més

i d’altres més

...........................................................

................................................................

A algunes els agrada més
i a d’altres
i d’altres

..............................................................

........................................................................

Algunes tenen
i d’altres

.
...........................................

.
....................................................................

Algunes porten
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alts

Algunes noies som més
i d’altres més baixes.
Algunes més primes i d’altres més grasses.
Algunes tenim la pell més clara i d’altres més fosca.
Algunes tenim moltes pigues
i d’altres gairebé no en tenim cap.
Tenim el cabell ros, negre, castany, pèl-roig...

.
...............................................................

........................................................................

i d’altres més

.............................................................

................................................................

A alguns els agrada més
i a d’altres

.
....................................................................

Alguns porten
i d’altres

.
...............................................................

........................................................................

Alguns tenen
i d’altres

.............................................

.................................................................

........................................................................
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Hi ha...

Hi ha
noies amb vulva...

Més i menys

...i
noies amb penis
La majoria de les noies tenim vulva
i algunes tenim penis.

Hi ha
nois amb vulva...
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...i
nois amb penis

Els genitals de cada noia i de cada noi són diferents.
Hi ha penis i vulves de tots els aspectes,
com la resta de parts del cos, i tant!
I de vegades també hi ha genitals que no s’assemblen
ni a un penis ni a una vulva, o que s’assemblen a tots dos.

La majoria dels nois tenim penis
i alguns tenim vulva.
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Quants i quantes?

El cabell, la pell...
cadascú diferent

Hi ha noies amb vulva i noies amb penis.
Hi ha nois amb penis i nois amb vulva.
A veure si trobes en aquest grup quants i quantes n’hi ha de cada.
Hi ha tant noies com nois
amb el cabell curt i amb el cabell llarg.
Hi ha qui el té arrissat i qui el té llis,
noies i nois que porten cues, trenes o cresta,
qui el té ros o castany, pèl-roig o negre...
amb el color de la pell més clar o més fosc.
Pinta aquí el cabell i el color de la pell
al teu gust.

Segons algunes recerques,
de cada 1000 nois un té vulva,
i de cada 1000 noies una té penis.
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Am a i a

lucia

Jon
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I tu?
Dibuixa aquí el teu cos...

La teva família
Dibuixa aquí la teva família...

...i escriu aquí el teu nom
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