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Resum 

L’educació familiar, escolar i social de l'individu generalment estan estructurades en un 

marc d'heteronormativitat, on el normal és que existeixin dos sexes o dos gèneres, no donant 

lloc a expressions de gènere alternatives que, són considerades com a desviacions o 

patologies. No obstant això, la realitat demostra que a les aules i fins i tot en les edats més 

primerenques, existeixen situacions en les quals un estudiant no sent que existeixi 

correspondència entre la seva identitat sexual i el sexe assignat en el seu naixement. La 

transsexualitat és només una altra de les moltes manifestacions de la diversitat que poden ser 

presents a les aules de classe, en conseqüència, l'escola ha de garantir l'educació de qualitat i 

sota els principis d'inclusió per a tots els seus estudiants. No obstant això, tot i que l'escola es 

manifesta compromesa amb la inclusió, els estudiants transsexuals sofreixen d'abusos, 

violència i assetjament escolar. Aquesta situació es deu, entre d’altres, al desconeixement i 

falta de sensibilitat respecte de la seva condició, o fins i tot a la invisibilitat a la qual són 

sotmesos a l'escola, al no proveir-los aquesta de l'atenció adequada a les seves necessitats. 

L'objectiu del present treball de recerca és analitzar les estratègies emprades per a l'atenció de 

les necessitats educatives dels estudiants d'Educació Primària transsexuals a partir d’un estudi 

de cas comparatiu entre dos centres educatius de l’Alt Empordà, els quals anomenarem  “CEIP 

1” i “l’Institut Escola 2” per tal de preservar el seu anonimat. Per a complir aquest objectiu es 

duu a terme una recerca d'enfocament qualitatiu, recolzada en un disseny de camp, emprant 

l'entrevista com a tècnica de recollida de la informació de part dels professionals que atenen 

els casos de transsexualitat en aquests centres educatius.  

Paraules clau: Diversitat, Educació Primària, identitat sexual, transsexual, set 

entrevistes, tallers de formació, 

 

Abstract 

Family, school, and social education of the individual are generally structured within a 

heteronoormativity framework, where it is normal for two sexes to exist, not giving rise to 

alternative gender expressions that are considered as deviations or pathologies. However, 

reality shows that in classrooms and even in the earliest ages, there are situations where a 

student does not feel that there is a correlation between his or her sexual identity and the sex 

assigned at birth. Transsexuality is only one of many manifestations of diversity that can be 

present in classrooms, so the school must guarantee quality education and under the principles 

of inclusion for all its students. However, although the school is committed to inclusion, 

transsexual students suffer from abuse, violence and bullying. This situation is due, among 

others, to ignorance and lack of sensitivity regarding their condition, or even to the invisibility 

to which they are subjected to school, by not providing them with adequate care for their 

needs. The aim of this research work is to analyse the strategies used for the attention of the 

educational needs of transsexual elementary school students from a comparative case study 

between two educational centers of High Empordà, which we will call "CEIP 1" and "Institute 

2" in order to preserve their anonymity. In order to achieve this objective, a qualitative 

approach research is carried out, supported in field design, using the interview as a technique 

for gathering information from professionals who attend to transsexuality cases in these 

schools.  

Keywords: Diversity, Primary Education, Sex, Transsexual, Seven Interviews, Training 

Workshops, 
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1. Introducció 

La majoria de les espècies d'éssers vius des d'abans de néixer ja tenen assignat un sexe 

genètic producte de la configuració cromosòmica. Específicament en els éssers humans, el 

sexe genètic (o biològic) els defineix com a home o dona, i d'acord amb aquesta denominació 

s'estableix el gènere com una construcció social que configura allò femení per a les dones i 

allò masculí per als homes. Des d'edats primerenques, l'individu va adquirint coneixement 

sobre la seva identitat sexual, a partir de les experiències de socialització dins de la família i la 

societat. Així, la comprensió de la realitat es desenvolupa des d'aquesta estructura dicotòmica. 

És així com es forma una estructura rígida que, tal com ho expressen autors com Butler (2001) 

i Wittig (2006), no admet punts mitjans, fet que porta a considerar com a desviacions 

qualsevol manifestació que no s'ajusti a aquest estàndard binari, i així, es nega la diversitat. En 

conseqüència, hi ha persones que decideixen modificar el seu cos per aconseguir obtenir el 

sexe amb què s'identifiquen (Larralde i Ugalde, 2007). 

Específicament, a l'edat infantil, el desenvolupament adequat del nen o nena transsexual, 

així com la seva inclusió social, dependrà de com la família accepti la seva condició i com 

l'escola treballi en l'atenció de les seves necessitats, per brindar-li l'educació de qualitat que 

respecti la diversitat. No obstant això, tot i que a l'escola es proclama l'atenció a la diversitat i 

l'erradicació de qualsevol tipus de discriminació, la veritat és que els nens i joves transsexuals 

són víctimes freqüents d'assetjament escolar i violència com a producte de comportaments 

transfòbics de persones que no accepten la seva condició. Així mateix, l'estructura de les 

institucions escolars també contribueix amb la discriminació (Lessa i Oliveira, 2013) en 

obstaculitzar l'accés dels estudiants trans als espais que ja han estat predeterminats per a 

homes o per a dones (com per exemple els lavabos o vestuaris), o en imposar etiquetes a 

alumnes amb aquesta condició. 

En conseqüència, és fonamental que l'escola com a espai que intervé poderosament en la 

construcció de la identitat de l'estudiant, serveixi també com a ens transformador de la realitat 

que sotmet i assetja els alumnes diferents. Si bé a l'escola predomina encara el model 

d'heteronormativitat binària dominant, també pot ser un lloc on s'originen les transformacions 

socials necessàries per garantir l'exercici dels drets a totes les persones. Per això, és important 

la formació de tota la comunitat educativa, a construir el pensament que afavoreixi la 

transmissió del respecte per les diferències i per la identitat sexual. 
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La decisió respecte a la identitat sexual pot passar en qualsevol etapa de la vida, des de 

la infància fins a l'edat adulta, aquesta és una realitat que no es pot amagar i que existeix a 

l'escola. Específicament, per al desenvolupament del present treball de recerca s'estudiaran els 

casos d'alumnes transsexuals que assisteixen a dos centres educatius ubicats a la comarca de 

l'Alt Empordà, a la província de Girona, Catalunya, com ho són el “CEIP 1”  i  “l’Institut 

Escola 2”, amb l'objectiu d'analitzar les estratègies emprades per a l'atenció de les necessitats 

educatives dels estudiants d'educació primària transsexuals que assisteixen a aquests centres 

d'ensenyament. 

En aquest sentit, aquest treball s'estructura de la manera següent: 

La introducció, en què s'exposa el problema de recerca, els objectius generals i 

específics, així com la justificació; el marc teòric, que desenvolupa els conceptes relacionats 

amb identitat sexual i de gènere, problemes dels estudiants transsexuals als centres educatius i 

mesures adoptades per l'escola per a l'atenció dels casos de transsexualitat; la metodologia, en 

què es descriuen l'enfocament, el tipus i el disseny de la recerca, tècniques i instruments per a 

la recollida de la informació, població, mostra i procediment de la recerca; l’exposició i anàlisi 

de resultats obtinguts i per últim les conclusions i aportacions pedagògiques del treball 

realitzat. 

 

1.1 Justificació 

Analitzar les estratègies emprades per a l'atenció de les necessitats educatives dels 

estudiants d'Educació Primària en procés de trànsit que assisteixen al “CEIP 1” i a “l'Institut 

Escola 2”, sorgeix de l'interès de l'autor de la present investigació en vista que l'existència de 

la transsexualitat a l'aula de classe és una realitat com una altra de les manifestacions de la 

diversitat. Això implica que, per tal que els estudiants trans trobin a l'escola un lloc segur i sa 

per al seu desenvolupament, és important que la comunitat educativa estigui informada i 

sensibilitzada respecte a la diversitat sexual, per evitar així els episodis de transfòbia que 

puguin ser perjudicials per al desenvolupament adequat de l'estudiant amb aquesta condició. 

Les institucions han d'estar atentes i evitar situacions d'assetjament escolar o 

discriminació que poguessin patir els estudiants en trànsit, per tal de brindar-los un ambient on 

se sentin segurs i puguin desenvolupar-se de manera integral (Benítez, 2016; Elipe et al., 2017 

(Gallardo i Espinosa, 2021; Pichardo i de Stéfano, 2015). 
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Específicament, són pocs els treballs sobre la transgeneritat infantil, a banda que és un 

tema controvertit (Monteiro et al., 2017; Zerbinati i Bruns, 2018) i, en conseqüència, els 

educadors no estan prou preparats per atendre les demandes educatives de aquest col·lectiu, 

cosa que obstaculitza el reconeixement, i l'ús d'estratègies adequades a les seves necessitats, 

contribuint amb l'augment de la discriminació i l'estigmatització (Campos et al., 2017). 

És per això que, amb aquest treball es té com a propòsit servir de guia teòrica i 

metodològica per exposar l'actuació professional adequada que faci possible la inclusió dels 

estudiants transsexuals al sistema educatiu, a fi de contribuir amb la seva acceptació i 

l'exercici ple dels seus drets. Cal tenir en compte que, a conseqüència del maltractament que 

pateixen aquests estudiants, és freqüent l'abandonament escolar, per la qual cosa d'acord amb 

Pichardo i Moreno (2015), l'escola té l'obligació moral d'evitar que el col·lectiu trans es vegi 

sotmès a situacions que amenacin el seu desenvolupament integral adequat. 

 

1.2 Objectius 

Per desenvolupar aquesta investigació s'han plantejat els objectius que orientaran el 

treball. En aquest sentit, a continuació es redacta l'objectiu general, que s'assolirà mitjançant 

l'assoliment de tres objectius específics. 

 

1.2.1 Objectiu general 

Analitzar comparativament les estratègies emprades per a l'atenció de les necessitats 

educatives dels estudiants d'Educació Primària transsexuals que assisteixen al “CEIP 1” i 

“l'Institut Escola 2”. 

 

1.2.2 Objectius específics 

- Investigar el protocol per a la identificació dels casos de transsexualitat als centres 

educatius. 

- Descriure les mesures adoptades pel centre educatiu per a l’atenció de el/la estudiant 

transsexual. 

- Descriure les estratègies emprades pels centres educatius seleccionats pel que fa a la 

formació de la comunitat educativa en matèria d’identitat sexual i de gènere. 
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2. Marc teòric 

2.1 Sexe, gènere i identitat sexual 

La primera diferenciació sexual en els éssers humans passa a la configuració dels seus 

cromosomes. L'espècie humana té una càrrega genètica constituïda per 23 parells de 

cromosomes, 22 dels quals són autosòmics i un parell és sexual. És en aquest parell sexual on 

habita la diferència, perquè la denominació del cromosoma sexual pot ser X o Y. Si la 

configuració del parell sexual en l'embrió és XX, aquest serà femella; si la configuració és 

XY, aleshores serà home. D'aquesta manera, queda biològicament determinat el sexe de 

l'individu des del moment de la fecundació (Audía et al., 2006). 

Posteriorment, hi ha una altra diferenciació entre els sexes, la qual es deu a l'anatomia, ja 

que, a partir de la setena setmana de gestació, els genitals externs del fetus comencen a 

diferenciar-se, d'aquesta manera, l'obertura urogenital i el tubercle genital alteren d'acord amb 

allò que dicta el sexe genètic. En el cas de les femelles, el conducte deixa de créixer i el 

tubercle genital s’atrofia per formar el clítoris, mentre que, en els homes, aquest continua 

creixent i es converteix en el penis (Oakley, 1977). 

Un tercer factor distintiu biològic són les hormones; encara que homes i dones 

segreguen el mateix tipus d'hormones, els homes segreguen més quantitat d'andrògens i 

testosterona que les dones; mentre que les dones produeixen major quantitat d'estrògens i 

progesterona que els homes. Això no obstant, les proporcions relatives d'hormones entre 

homes i dones varien entre individus, per la qual cosa el mesurament de la producció 

hormonal no es pot considerar com a únic factor determinant per a la diferenciació entre els 

sexes (Oakley, 1977). 

Pel que fa al gènere, aquest és un terme originari de l'anglès (gender) que en espanyol 

produeix confusions. En espanyol, el terme és emprat per classificar la classe o espècie a la 

qual alguna cosa pertany; i també és emprat per catalogar a les persones de sexe comú. 

D’aquesta manera, es té gènere femení per a les dones i gènere masculí per als homes. En 

anglès la paraula “gènere” només es fa servir per diferenciar els sexes dels éssers vius, no per 

classificar coses, perquè les coses no tenen gènere (Lamas, 2000). 

D'altra banda, la nova accepció de gènere no només fa referència a la diferenciació 

anatòmica o genètica entre els sexes, sinó a més a les pràctiques, creences i representacions 

socials que ocorren entre els grups humans atenent aquestes diferències entre homes i dones. 
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Aquesta classificació cultural es reflecteix fins i tot en diferents àmbits socials com ara la 

distribució del treball, l'exercici del poder, les característiques morals, psicològiques i 

afectives. 

En conseqüència, d'acord amb Lamas (2000): 

  

El gènere produeix un imaginari social amb una eficàcia simbòlica contundent i, en 

donar lloc a concepcions socials i culturals sobre la masculinitat i feminitat, és usat per 

justificar la discriminació per sexe (sexisme) i per pràctiques sexuals (homofòbia). Al 

sosteniment de l'ordre simbòlic hi contribueixen homes i dones, reproduint-se i 

reproduint-lo. Els papers canvien segons el lloc o el moment, però dones i homes són 

igual els suports d'un sistema de reglamentacions, prohibicions i opressions recíproques. 

(p. 4). 

 

És a dir, si bé la possessió del cromosoma sexual X o Y determina la diferenciació 

biològica, així mateix la situació geogràfica i cultural en què es trobin els individus  determina 

la diferenciació de gènere. És així com la visió diferenciada dels individus sexuats determina 

la posició de cadascú a la societat (Oakley, 1977). 

La identitat sexual s'estableix durant els primers anys de vida. Segons Carranza et al 

(2008) “l'autodefinició que la persona fa de si mateixa com a pertanyent a un sexe: mascle o 

femella” (p. 43). D'acord amb Brown (2019), això passa entre els 18 i 24 mesos d'edat, per 

després, a mesura que transcorre la infància, els nens identifiquen el seu gènere com a masculí, 

i les nenes el seu com a femení. 

La identitat sexual no s'ha de confondre amb la identitat de gènere, ja que el gènere 

s'associa amb factors psicològics, socials i culturals. La identitat de gènere és la percepció 

subjectiva que una persona té sobre ell mateix, és a dir, si se sent home o dona (Gastó, 2006). 

Comunament, aquest concepte es confon amb el d'orientació sexual, que s'entén com l'atracció 

sexual que classifica les persones com a heterosexuals, homosexuals, bisexuals o asexuals 

(Cano et al., 2004). 

La identitat de gènere està determinada pel sentiment que l'individu té sobre la forma en 

què s'identifica, és a dir, amb una identitat femenina o masculina. En conseqüència, la identitat 

de gènere s'identifica per l'aparença física, l'actuació davant de la societat i la manera com se 

sent l'individu. El gènere està influenciat per les expectatives de les persones de l’entorn i per 

la pròpia cultura, que determina l’actuació d’acord amb el sexe. A això se'l coneix com a rol 

de gènere depenent de si s'és home o dona (Gastó, 2006). En aquest sentit, la no coincidència 
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entre la identitat sexual i la identitat de gènere ha donat lloc a una denominació coneguda com 

a transgènere.  És a dir, es coneix com a transgènere a la persona que la seva identitat de 

gènere no coincideix amb les expectatives que té la societat respecte al gènere que ha estat 

assignat des del seu naixement, aleshores sorgeix el conflicte si una persona que 

biològicament és home o dona, no s’identifica amb el seu gènere, per tant, la seva conducta és 

contrària a la que la societat espera. Una persona transgènere pot decidir o no fer canvis físics 

al seu cos per adaptar-se al gènere amb què s'identifica. No obstant això, hi ha transsexuals 

que modifiquen les seves conductes o estils, però sense canviar-ne el sexe biològic (Larralde i 

Ugalde, 2007). 

El sexe biològic és l'assignat en el naixement, mentre que el sexe sentit és amb el qual 

s'identifica la persona (Herrero i Díaz, 2009; Romero, 2006). Quan apareix el conflicte entre el 

sexe biològic i la identitat de gènere, es té el cas de la transsexualitat (Bergero et al., 2008). 

D'allí que, el terme transsexual sigui usat per a identificar a una persona la identitat de gènere 

de la qual no correspon amb el sexe assignat des del seu naixement, per la qual cosa la seva 

identitat gènere és contrària al seu sexe biològic; per tal motiu i a fi d'eliminar tal 

incongruència, decideixen modificar el seu cos i d'aquesta manera aconseguir el sexe amb el 

qual se senten identificats (Larralde i Ugalde, 2007). Amb referència a aquest punt, Rubio 

(2009) expressa que la transsexualitat és una condició en el qual la persona està convençuda 

que pertany al sexe oposat que dicta la seva diferenciació somàtica i, per tant, la seva identitat 

de gènere no correspon amb la seva anatomia corporal. Cal destacar que, la transsexualitat no 

és el mateix que el transvestisme, perquè mentre les persones transsexuals desitgen modificar 

el seu cos per a fer-ho coincidir amb el gènere amb el qual s'identifiquen, ser travestí no 

implica negar el seu cos o voler modificar-lo. 

Actualment s'està fent molt comú la denominació de “persones trans” com un terme 

abastador per referir-se als que la seva identificació de sexe i gènere no correspon amb la 

identificació de sexe i gènere que van rebre al moment del naixement, i que va estar basada en 

la seva anatomia genital. En conseqüència, aquestes persones decideixen sotmetre's o no a 

modificacions corporals, intervencions hormonals o cosmètiques per adequar-se la seva 

aparença física al gènere que consideren propi. És així com les autodenominacions individuals 

i col·lectives designen els termes de transsexual, transgènere, entre d'altres (Platero, 2014). 
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2.2 Dificultats de les persones trans per a l’exercici dels seus drets   

Els adolescents transsexuals tendeixen a enfrontar sentiments d'ambivalència respecte a 

la seva identitat sexual, la qual cosa a vegades els genera sentiments de culpa, autorebuig i 

problemes d'autoestima que deriven fins i tot en problemes mentals, no per la condició de 

transsexualitat, sinó pel sofriment que els produeix el no ser compresos així com les pressions 

socials perquè acceptin el seu sexe biològic (Carvajal, 2016). 

Sota el sistema sexe/gènere, dos sexes es corresponen obligatòriament amb els dos 

gèneres (Maquieira, 2010), per la qual cosa no hi ha opció per a altres alternatives, així, les 

persones trans apareixen com una anomalia que es veu enfrontada a un fort rebuig social, que 

és especialment sever a l'àmbit escolar (Núñez, 2003). La regulació de la transsexualitat a 

través de la medicina, la societat i el sistema jurídic demostra que el sistema sexe/gènere està 

associat a les justificacions biologicistes de les diferències socials. 

El model biomèdic defineix la transsexualitat com una malaltia diagnosticada com a 

“disfòria de gènere”, concepte que s'utilitza a les institucions per reconèixer els drets de les 

persones transsexuals (Puche et al., 2013). En conseqüència, la persona transsexual s'emmarca 

en xarxes de medicalització en ser catalogada com a malalta mental i que ha de ser tractada. 

Freqüentment la persona transsexual ha d'acatar el diagnòstic mèdic i el tractament, encara que 

no hi estigui d'acord, si vol aconseguir l'estatus legal que vol aconseguir (canvi de nom i sexe 

civil) (Nieto, 2008). D'aquesta manera, el model medicalitzat de transsexualitat és una 

construcció sociocultural, per la qual cosa es pot sotmetre a crítica i transformació. 

L'heteronormativitat i el binarisme sexe/gènere són els alguns dels condicionants 

socioculturals més importants que influeixen en la socialització dels nens i adolescents, i que a 

més modelen les identitats sexuals i de gènere que tindran a la fase adulta. 

L'heteronormativitat és un règim polític i social que imposa la heterosexualitat com a 

referència per a les relacions socials i els valors sexuals, religiosos, polítics, econòmics, 

esportius, etc. És a dir, tal com afirma Wittig (2006), sota l'enfocament de l'heteronormativitat, 

l'heterosexualitat ordena totes les relacions humanes. Així mateix, l'heteronormativitat forma 

part del sistema sexe/gènere que imposa un model binari de sexualitat home/dona i els rols 

estrictes que cadascú ha de complir (Butler, 2001; Welzer-Lang, 2002). 

Per tant, des que al nadó se li estableix el seu sexe biològic, s'estableixen expectatives 

construïdes sobre un ideal social del que hauria de ser un home o una dona; ideals que el nen 
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tindrà incorporat fins que arriba a l'adolescència. És en aquesta fase juvenil en què es reforça 

l'aprenentatge de les actituds que el nen o nena ha de tenir a la societat i que han de 

correspondre amb el seu gènere, que formen part d'una regulació social estricta i són reforçats 

per persones importants a la vida de l'infant (Takács, 2006). 

Cal destacar que la transsexualitat no és una malaltia, sinó la no coincidència entre el cos 

i la identitat sexual, cosa que porta els joves amb aquesta condició a expressar que estan 

atrapats en un cos que correspon a un sexe que no els pertany. Aquesta dissonància que se sent 

a la infància i l'adolescència roman fins a l'edat adulta i és constant durant tota la vida (Heilien 

i Piotto, 2013). És per això que en general els processos de transició comencen a 

l'adolescència i les cirurgies de reassignació de sexe es fan després de la majoria d'edat. 

Pel que fa a la transsexualitat infantil, aquest és un tema controvertit (Zerbinati i Bruns, 

2018). Les primeres experiències afectives i sexuals ocorren en la família, que és el primer 

espai de socialització (Monteiro et al., 2017). En aquest sentit, el desenvolupament del nen 

trans i la seva inclusió social dependran en gran forma de la manera com la família accepti la 

seva condició (Adelson et al., 2016), perquè la imposició de l'heteronormativitat, la 

discriminació i l'hostilitat en la família, afectarà negativament la inclusió social del nen o nena 

trans. 

En la cinquena versió del Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-

5) (Associació Americana de Psiquiatria, 2013); la transsexualitat és reclassificada, i així passa 

de trastorn de la identitat sexual a disfòria de gènere, a fi d'evitar que aquestes persones siguin 

estigmatitzades. Tanmateix, això no ha evitat que el col·lectiu de persones transsexuals sigui 

víctima de marginació, supressió o rebuig, en una societat que imposa binarisme home/dona 

com a norma i qualsevol forma sexual diferent és considerada com una desviació de la 

conducta social (Basterrechea et al., 2017). 

En principi, la condició de la transsexualitat i el transgènere són involuntàries i es poden 

descobrir en diferents etapes de la vida. En general, tal descobriment es fa en la infantesa i en 

l'adolescència. Amb freqüència, els joves no saben identificar el que els ocorre, només saben 

que són diferents, fins que arriba un punt en el qual accepten la seva condició sexual (Carvajal, 

2017). 
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2.3 Situació de la transsexualitat i el transgènere en l'àmbit educatiu 

Els centres educatius permanentment s'enfronten al repte de l'atenció a la diversitat i a la 

individualització de l'ensenyament. La diversitat a l'aula es manifesta en quant al sexe, les 

capacitats, els interessos, la cultura, la llengua materna, entre altres aspectes que 

s'interrelacionen amb el procés d'ensenyament, la qual cosa defineix la capacitat 

d'aprenentatge dels estudiants en determinades situacions educatives (Echeita i Ainscow, 

2011). 

Segons Bergero, Asiain i Esteva (2013) “el sentiment de pertànyer al sexe contrari al que 

es va néixer s'estableix de manera permanent als 12 anys per als trans d'home a dona i als 13 

anys per a les trans de dona a home” (p. 117). Des de primerenca edat els nens van 

comprenent el que és ser nen o nena, i la seva adaptació a un o altre gènere està influït per la 

família i la societat, que van modelant conductes i sentiments basats en l'heteronormativitat 

(Krug, Soares i Chinelo, 2016; Zanette, Leguiça i Felip, 2019). Aquest procés fomenta el 

desenvolupament dels rols de gènere (Reis i Pinho, 2016). 

La comprensió de la realitat a partir de la perspectiva dicotòmica masculí/femení, 

home/dona i l'heteronormativitat estableix patrons i conceptes rígids que no tenen en compte 

la complexitat, ni admeten que pugui haver-hi diversitat. D'aquesta manera, s'afavoreix la 

discriminació i s'etiqueta els que no s'ajustin a la rigidesa d'aquests models; o als que intentin 

modificar les normes o pedagogies hegemòniques (Zanette et al., 2019), promovent amb això 

l'exclusió dels que no mostrin la conducta que se n'espera d'acord amb el gènere que correspon 

al sexe assignat al naixement (American Psychological Association, 2015). 

Aquest tipus de discriminacions es transmeten mitjançant missatges, càstigs directes i 

també mitjançant aprenentatges informals que les persones van adquirint al llarg de la seva 

vida com a producte de la imposició dels models socials dominants. Per la seva banda, el 

sistema educatiu transmet una visió sobre allò que es considera comportaments normals, justos 

o saludables. En aquest sentit, l'escola és també un espai on la transfòbia, l'homofòbia i el 

sexisme s'entrellacen, donant lloc a situacions d'assetjament entre els parells, fet que 

condiciona la creació de la personalitat, les relacions de gènere i la sexualitat en edats que són 

decisives. Addicionalment, moltes vegades aquesta situació és ignorada per les institucions, 

per la qual cosa només la víctima de l'assetjament ha de fer-se responsable de millorar la seva 
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situació (Benítez, 2016; Elipe et al., 2017; Gallardo i Espinosa, 2021; Pichardo i de Stéfano , 

2015). 

L'aplicació de la categoria transsexual en la infància i en la joventut és molt recent en el 

context espanyol, la qual cosa permet, d'una banda, fer visible una realitat sobre una situació 

social minoritària i complexa que, si bé travessa per potencialitats transformadores, també és 

cert que s'enfronta a dificultats i injustícies associades a la consideració que la identificació 

com a transgènere o transsexual és una condició patològica, que fins i tot és sotmesa a 

violència social. D'altra banda, la categoria transsexual també permet observar el procés de 

socialització del gènere, i mostra els nivells d'igualtat o desigualtat entre homes i dones, el 

sexisme i la seva vigència, i la presència de transfòbia (penalització a les persones que no 

troben correspondència entre el seu sexe i el seu gènere) i homofòbia (opressió contra les 

persones homosexuals) (Puche, 2021). 

El sistema sexe/gènere a l'ésser una construcció social, és susceptible de modificacions, i 

de fet, en les últimes dècades s'han produït lluites importants per les llibertats sexuals; i en 

aquest sentit, és important que en els continguts pedagògics es reforci i fomenti la cultura 

escolar pel respecte, la igualtat, la pau i l'erradicació de la violència, en entorns en els quals la 

diversitat està cada vegada més present (Barragán i Pérez, 2020; Pichardo i Moreno, 2015; 

Sánchez et al., 2016; Sanchís, 2021). 

No obstant això, encara que les institucions escolars estiguin compromeses amb l'atenció 

a la diversitat i a l'erradicació de qualsevol forma de discriminació, la veritat és que, en elles 

encara hi ha estructures o subjectes els qui exclouen als qui no s'ajustin als patrons establerts 

de normalització d'identitat sexual i de gènere (Lessa i Oliveira, 2013). El que porta com a 

conseqüència efectes com a deserció escolar, agressions, limitacions per a l'ús del bany, 

bullying i segregació (Adelson et al., 2016), que pot originar problemes greus com a malalties 

mentals, depressió, ansietat, estrès i fins i tot risc de suïcidi (Bouman et al., 2017), a part de la 

negació del gaudi dels seus drets humans (Quintslr et al., 2017). 

La invisibilitat institucional i la concepció que la transsexualitat infantil és antinatural, 

contribueix al fet que els educadors no estiguin prou ben preparats per a atendre les demandes 

educatives d'aquest col·lectiu (Mangin, 2020), per la qual cosa les institucions educativees no 

saben com orientar i reconèixer als nens trans, augmentant així la discriminació i 

l'estigmatització (Nery i Gaspodi, 2015). 
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Una realitat molt freqüent en la població trans és l'abandonament i desvinculació escolar 

degut principalment als alts nivells de violència que pateixen aquests estudiants (Stryker i 

Whittle, 2006). En conseqüència, és responsabilitat ètica de l'escola i els docents, evitar que el 

col·lectiu trans passi per aquesta mena de situacions (Pichardo et al., 2015). A més, els 

avanços legislatius també obliguen els sistemes educatius en molts països a incorporar 

mesures d'atenció a la diversitat, entre les quals estan les dirigides a les persones trans 

(Sánchez, Penna i De la Rosa, 2016). 

El treball d'atenció a la diversitat implica que cap persona pot quedar exclosa del 

sistema educatiu; en conseqüència, l'atenció de l'alumnat trans suposa una pràctica pedagògica 

orientada a tota la comunitat educativa, a fi de tenir una actitud crítica davant la rigidesa dels 

rols de gènere i les limitacions que impedeixen el desenvolupament integral dels estudiants 

(Moreno, 2016). 

 

2.4 Posició de l'escola davant la diversitat sexual 

Els centres educatius són contextos socials i culturals i, per tant, s'hi transmeten els 

valors i es reprodueixen els estereotips sobre les identitats sexuals, però, també poden ser 

espais on donin situacions que poden perjudicar els alumnes (González, 2017). Simplement 

canviar les escoles no és suficient per superar les barreres socials, polítiques, econòmiques i 

ideològiques, cal tenir en compte que, per a la superació de les mateixes cal un canvi de 

pensament i polítiques que vagin més enllà de l'educació (Sapon, 2014), que involucra la 

transmissió de valors de respecte per les diferències quant a la identitat i orientació sexual. 

A les escoles es produeixen situacions de violència, bullying i assetjament escolar per 

casos de discriminació i violència de gènere, cosa que també passa a Educació Primària, i la 

tendència dels centres escolars és a no relacionar els casos de violència escolar amb 

l'homofòbia o la transfòbia (Pichardo et al., 2015), per això el problema no s'assumeix com a 

general, sinó que és de qui pateix l'abús. Tots els estudiants tenen dret a una educació de 

qualitat, per això és important que l'escola sigui un lloc segur, lliure de discriminació i 

agressió per motius de gènere (Gutiérrez, 2017). 

En l'àmbit escolar, investigadors com Platero (2008) han constatat la invisibilizació de 

l'assetjament escolar com a producte de la homo-transfòbia, la qual cosa porta a considerar els 

casos de violència i bullying sobre aquest tema com a episodis aïllats, no tenint-se en compte 
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la seva complexitat. En relació amb aquest punt, Takács (2006) expressa que els joves amb 

sexualitats minoritàries són víctimes constants de discriminació en molts àmbits de les seves 

vides, sent l'entorn educatiu clau per a tal discriminació, degut principalment a l'estructura 

fortament normativa de l'escola. El mateix autor assenyala que dins dels factors que 

contribueixen a l'exclusió d'aquests joves trobem entre d’altres, els següents elements: 

- Absència de representació de persones homosexuals i transsexuals. 

- Absència de continguts curriculars relatius a la diversitat sexual i la identitat de gènere. 

- Desconeixement de la realitat del col·lectiu LGBT (Lesbianes, Gais, Bisexuals i Trans) 

i la seva invisibilitat. 

- Absència de referents positius d’aquest col·lectiu. 

- Absència d’espais segurs i de suport perquè aquests joves puguin tenir una educació 

inclusiva i de qualitat. 

Sota aquestes circumstàncies, sovint el jove o la jove tendeix a amagar la seva identitat o 

orientació sexual; a més de patir l'assetjament escolar. La violència en aquest sentit s'entén 

com a conseqüència d'una estructura asimètrica de recursos i oportunitats, és a dir, de la 

desigualtat de gènere (Maquieira, 2010). 

L'escola crea llavors les condicions perquè es donin les relacions de violència i oposició 

entre iguals (Ponferrada i Carrasco, 2008); en primer lloc, perquè és un lloc important per a la 

producció i la regulació de les identitats sexuals i de gènere, i en segon lloc perquè es creen 

situacions incomprensibles, ja que alhora l'escola intenta prohibir les manifestacions de 

sexualitat o heterodòxia de gènere a través de les normes; alhora les considera recursos 

importants en l'intercanvi que passa en les relacions diàries de la vida escolar (Meyer, 2009; 

Pichardo, 2009). 

L'espai educatiu i les seves institucions es poden convertir en espais de negació, 

inhibició i estigmatització de les persones transsexuals o transgènere (Gavilán, 2016). Tot i 

això, no tot l'assetjament cap a aquestes persones es manifesta mitjançant agressions personals 

(López, 2013), també hi ha l'estigmatització directa i indirecta, com l'actuació del professorat 

o l'organització dels espais (Puche, Moreno i Pichardo, 2013). 

En conseqüència, els estudiants transsexuals estan exposats a la discriminació a causa 

de la seva edat, falta de recursos i a la major transgressió dels rols de gènere (Pichardo, 2009), 

per la qual cosa és urgent que l'escola intervingui a través de “polítiques actives que 
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introdueixin l'educació sexual en el currículum per a que abordin els problemes específics que 

causen tant l'homofòbia com el sexisme en tots els àmbits de la vida” (Platero, 2008, p. 81). La 

idea d'un marc binari de gènere restrictiu dona lloc a un “tercer” que està fora de la normalitat, 

que socialment és considerat com a perillós, desordenat i castigat (Soley, 2014). 

 

2.5 Mesures per a l'atenció a la diversitat sexual a l'escola 

Sembla contradictori que, sent l'escola el lloc on s'educa, resulti ser un dels ambients 

menys tolerant amb la diversitat sexual i que els nens i les nenes que no es defineixen dins de 

les característiques binàries de gènere, habitualment siguin víctimes de la desigualtat i 

l'estigma (Scharagrodsky, 2013). A les escoles “una majoria de les persones transgènere han 

experimentat algun tipus de discriminació a les escoles” (Stryker, 2017, p. 176). Segons 

Carvajal (2018), això és perquè les persones transsexuals no poden amagar la seva identitat de 

gènere ni la seva condició sexual des de la infància, cosa que les converteix en víctimes de 

l'odi i assetjament en societats educades sota l'esquema de l'heteronormativitat. Ja la UNESCO 

l'any 2013 advertia sobre els problemes que passava el col·lectiu trans, destacant que aquesta 

situació impedia el gaudi dels seus drets i que poguessin adquirir una educació de qualitat 

(Velasco, Sanz i Torrego, 2020).  

Davant aquesta situació, Gavilán (2018) destaca que en els últims anys moltes famílies 

han acompanyat als seus nens i nenes transsexuals per a reclamar que en els centres educatius 

s'atenguin els seus drets. El que, en opinió del citat autor, porta a preguntar-se si els docents 

estan preparats per a educar en contra de la discriminació per l'orientació sexual i identitat de 

gènere; quan a causa de la falta de formació i els propis prejudicis s'afavoreixen els discursos 

que perpetuen la desigualtat. 

En aquest sentit, l'aula esdevé l'escenari adequat per transformar l'ensenyament 

heteronormatiu que educa la infància sota postures reduccionistes. Respecte d'això, la 

Generalitat de Catalunya posa a la disposició dels centres educatius el Protocol per a l'Atenció 

i Acompanyament de l'Alumnat Transgènere, en compliment de la Llei 11/2010, del 10 de 

maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals, per 

erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, per tal de dotar el professorat d'estratègies per 

garantir el ple desenvolupament dels estudiants atenent la seva diversitat. 
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 El Protocol segueix quatre línies fonamentals, que són: 1) comunicació, 2) proposta 

d'actuacions, 3) mesures d'atenció i acompanyament a l'alumnat transgènere i 4) aprenentatge i 

millora continua. Desenvolupem a continuación cada una de les línes d’actuació principals: 

1) Comunicació. La qual pot partir dels pares, tutors, docents o del mateix 

estudiant. D’acord amb la comunicació realitzada pels pares o el mateix estudiant, es pot fer la 

petició que sigui tractat amb el nom del gènere amb què s'identifica. Aquesta comunicació pot 

ser feta per escrit. 

2) Proposta d’actuacions. Que inclou quatre mecanismes d'actuació: a) quan la 

demanda la fa la família, en aquest cas la direcció s'entrevista amb l'equip docent per analitzar 

la situació i identificar les mesures d'atenció. La família pot aportar informe dels professionals 

que acompanyen el nen en el procés de transició. Un cop detectades les necessitats , la direcció 

i l'equip d'assessorament i orientació pedagògica proposa les actuacions a realitzar al centre; b) 

quan la demanda la fan docents o professionals del centre, la direcció coordina una reunió amb 

la família per tal de valorar la situació; c) quan la demanda la realitza l'estudiant menor d'edat, 

la direcció, una vegada té la informació de part de l'EAP, els docents o el personal orientador, 

coordina una reunió amb la família per valorar la situació i coordinar les mesures d'actuació ; 

d) quan la demanda la fa l'alumne més gran a través d'una comunicació signada, la direcció 

s'entrevista amb l'equip docent que acompanya l'alumne, a fi de valorar la situació i coordinar 

les mesures d'actuació a l'entorn escolar.  

3) Mesures d’atenció i acompanyament a l’alumnat transgènere. Inclouen a) 

mesures organitzatives i educatives, dins de les quals destaquen dirigir-se a l'estudiant pel nom 

del sexe amb què s'identifica, adequació de les llistes, documents, informes, etc., garantir l'ús 

de banys i vestuaris d'acord amb el gènere amb què s'identifica l'estudiant, sensibilització de la 

comunitat educativa sobre la diversitat de gènere; b) mesures per a l'estudiant transgènere, que 

consideren la seva participació i inclusió escolar, tutoria i acompanyament en el procés de 

transició; c) mesures per al grup classe, que inclou la sensibilització i el treball en qüestions 

relacionades amb la identitat de gènere, notificació del procés de transició de l'alumne una 

vegada que aquest o la seva família hagin autoritzat la seva comunicació, educació en valors 

per prevenir la discriminació i realització d'activitats no segregades per sexe i afavorir la 

inclusió de l'alumne al grup; d) mesures per a les famílies, que preveuen sessions de 
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sensibilització i informació sobre la diversitat de gènere a les famílies del grup classe on es 

troba l'estudiant transsexual o transgènere. 

4) Aprenentatge i millora continua. Això és la coordinació d’accions, orientació 

respecte a un marc comú d’actuació dels centres educatius i l’aprenentatge organitzatiu. 

D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut, els programes d'educació sexual han de 

ser implementats a tots els nivells educatius, incloent-hi el preescolar.  

L'aprenentatge des d'edats primerenques respecte als valors, les actituds i els 

coneixements de la sexualitat ajuda la infància a desenvolupar-se amb llibertat i sense els 

prejudicis imposats pels estereotips a causa del binarisme de gènere. Des de l'Educació Infantil 

és possible eliminar el caràcter patològic assignat a la transsexualitat infantil i desenvolupar 

processos educatius respectuosos amb aquesta situació. L'educació des de l’equitat i la inclusió 

és possible a través de l'elaboració de protocols, suport i acompanyament a les famílies i 

treball en equip dels professionals del centre educatiu. Pel que fa a la intervenció a l'aula, per a 

l'abordatge correcte de la diversitat és important una vinculació afectiva correcta amb els 

menors, que els permeti comunicar-se lliurement, l'ús del vocabulari no sexuat, oferir activitats 

que convidin a la reflexió i al pensament crític i representacions de situacions a l'aula que 

ajudin a desvincular el que és biològic del que és social (Velasco et al., 2020). 

 

3. Metodologia 

3.1 Estratègies de recerca 

3.1.1 Enfocament de la investigación 

La investigació duta a terme segueix un enfocament qualitatiu, perquè l'investigador 

recull dades no estandarditzades, ni determinades prèviament. La recollida de la informació 

consisteix a obtenir les perspectives i punts de vista dels participants, entre les quals es poden 

incloure aspectes subjectius com ara emocions, experiències o prioritats. En aquest cas, 

l'investigador pot fer preguntes obertes (Hernández, Fernández i Baptista, 2014) i conèixer-ne 

les tendències personals. 

3.1.2 Tipus de recerca 

La present és una investigació de camp perquè l'investigador pren dades de fonts 

primàries, és a dir, de la realitat i sense canviar-la (Pérez, 2009). En aquest cas, les fonts 
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primàries corresponen als subjectes dels qui s'obtindran les dades que posteriorment seran 

analitzades. 

3.2 Tècniques de recerca 

3.2.1 Tècniques i instruments per a la recollida de la informació 

La tècnica emprada per obtenir la informació és l'entrevista. Com a instrument s'usa 

l'entrevista semi estructurada, per a la qual cosa es fa servir un format de preguntes prèviament 

dissenyades per l'investigador, però que a la conversa amb la persona entrevistada poden 

sorgir qüestions, arguments o noves preguntes que enriqueixen la investigació (Arias, 2012). 

3.2.2 Mostra 

La mostra està conformada pel personal i alumnes de dos centres educatius: 

- El primer és el “CEIP 1”, situat en la comarca de l'Alt Empordà a la província de 

Girona, Catalunya. Aquesta és una escola pública d’Educació Infantil i Primària. Actualment 

hi ha deu grups (tres d'educació infantil i set d'educació primària). És una escola d'una línia, 

però tenen un curs desdoblat (5è). En aquesta escola hi ha dues bessones estudiant 2n curs de 

primària, una ha comunicat tant a la institució com a la seva família el seu desig de transició. 

- L'altre centre educatiu és “l' Institut Escola 2”, situat en un municipi espanyol de la 

comarca de l'Alt Empordà a la província de Girona, Catalunya. Aquest és un centre on s'atenen 

educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària. En aquest centre estudia un 

alumne al 3r curs, que l'any passat va exposar el desig de transició. Ja s'estan duent a terme els 

protocols que cal seguir per a l'atenció del cas. 

Per tant, la mostra es distribueix de la manera com es presenta a la Taula 1: 

Taula 1. Distribució de la mostra 

Personal a entrevistar Número 

Educadora d'Educació Especial 2 

Psicopedagoga (EAP) 1 

Directora del centre 1 

Cap d’estudis 1 

Tutores 2 

Total 7 

 

3.3.3 Elaboració de l'instrument per a la recollida de la informació  

Per elaborar les preguntes que conformaran l'instrument, en aquest cas l'entrevista, es 

tenen en compte els plantejaments de cadascun dels objectius específics de la investigació. Es 



20 

 

van dissenyar dos instruments, un per ser aplicat als professionals de Psicopedagogia, 

Educació Especial i Orientació; i una altra entrevista específica adreçada a les directores dels 

centres educatius. El disseny de l'instrument dirigit al primer grup de professionals es mostra a 

la Taula 2 

 

Taula 2. Elaboració de l'entrevista per a psicopedagogs, educadors especials i 

orientadors 
Objectiu específic Preguntes 

- Investigar el protocol per a la identificació dels 

casos de transsexualitat als centres educatius. 

1) Com detecta a la seva àrea la presència d'un cas 

d'estudiant transsexual? 

2) Es comunica primer directament amb l'estudiant 

identificat com a transsexual? Si és així, com porta a terme 

aquesta comunicació? 

3) De quina manera estableix connexió amb els pares 

respecte a la presència de casos de transsexualitat? 

4) Quin és el procediment que cal seguir per 

comunicar al personal la presència de casos de 

transsexualitat? 

5) Hi ha alguna estratègia particular de comunicació 

als estudiants sobre l'existència de casos de transsexualitat? 

Si existeix, podria descriure-la? 

6) Un cop detectat el cas de transsexualitat, quines 

són les mesures adoptades des de la seva àrea perquè es 

respectin els drets humans d'aquests estudiants? 

7) S'exigeix un informe mèdic on es defineixi la 

identitat sexual de l'estudiant transsexual? 

- Descriure les mesures adoptades pel centre 

educatiu per a l’atenció de el/la estudiant transsexual. 

8) Podria descriure les mesures administratives 

(canvi de nom, canvi d'uniforme…) que es duen a terme al 

centre educatiu per atendre les necessitats dels nens 

transsexuals en aquest centre? 

9) Als nens i nenes transsexuals se'ls permet fer 

servir el bany o vestuari que correspon al sexe amb el qual se 

sent identificat o identificada? Per què? 

10) De quina manera es protegeix els nens i nenes 

transsexuals de la violència a l'àmbit escolar? 

- Definir les estratègies emprades pels centres 

educatius seleccionats pel que fa a la formació de la 

comunitat educativa en matèria d’identitat sexual i de 

gènere. 

11) Heu rebut formació respecte a l'atenció a la 

diversitat en aquest centre educatiu, específicament pel que 

fa a l'atenció de les NEE dels nens i nenes transsexuals? 

12) Hi ha en aquest centre algun pla 

d'acompanyament dels estudiants transsexuals i les seves 

famílies per al coneixement i la comprensió de la realitat 

d'aquests alumnes? 

13) Hi ha plans de formació organitzats per l'escola i 

adreçats a la comunitat respecte a la transsexualitat a l'edat 

infantil i adolescent? 

14) Quines són les mesures que es fan en cas 

d'assetjament per identitat sexual? 

15) Quines són les vostres opinions o suggeriments 

respecte a l'atenció a la diversitat que actualment es duu a 

terme en aquest centre educatiu? 

Font: elaboració pròpia (2022). 
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El segon instrument és l'entrevista adreçada als directors dels centres educatius. La raó 

d’aplicar dos instruments és obtenir les diferents perspectives del personal respecte al mateix 

tema. A la Taula 3 es presenta l'elaboració de l'entrevista als directors: 

 

Taula 3. Elaboració de l'entrevista per a directors dels centres educatius 

Objectiu específic Preguntes 

- Investigar el protocol per a la identificació dels 

casos de transsexualitat als centres educatius. 

1) Com s'assabenta vostè que hi ha algun cas de 

transsexualitat al centre? 

2) Pren vostè la decisió de comunicar-se amb la 

família en els casos detectats de transsexualitat o delega 

aquesta funció als professionals especialistes. Com es porta a 

terme aquesta comunicació? 

3) De quina manera transmet al personal del centre 

els missatges que l'estudiant emet respecte a la seva identitat 

sexual? 

4) De quina manera vostè i el seu equip docent 

identifiquen les necessitats educatives dels estudiants 

transsexuals? 

5) Duu a terme alguna estratègia particular de 

comunicació als estudiants sobre l'existència de casos de 

transsexualitat al seu grup? Si existia, podria descriure-la? 

6) S'exigeix un informe mèdic on es defineixi la 

identitat sexual de l'estudiant transsexual? 

7) Teniu coneixement de casos d'assetjament escolar 

per motius de transsexualitat en aquest centre? 

- Descriure les mesures adoptades pel centre 

educatiu per a l’atenció de el/la estudiant transsexual. 

8) Podria descriure les mesures de sensibilització que 

es duen a terme al cente educatiu per atendre les necessitats 

dels nens transsexuals? 

9) Als nens i nenes transsexuals se'ls permet fer 

servir el bany o vestuari que correspon al sexe amb el qual se 

sent identificat o identificada? Per què? 

10) De quina manera es protegeix els nens i nenes 

transsexuals de la violència a l'àmbit escolar? 

- Definir les estratègies emprades pels centres 

educatius seleccionats pel que fa a la formació de la 

comunitat educativa en matèria d’identitat sexual i de 

gènere. 

11) En aquest centre educatiu hi ha plans de 

formació del professorat respecte a l'atenció a diversitat, 

específicament pel que fa a l'atenció de les NEE dels nens i 

nenes transsexuals? 

12) Hi ha en aquest centre algun pla de formació 

orientat a la comunitat educativa per al coneixement i la 

comprensió de la realitat de la població transsexual en la 

infància i la joventut? 

13) Quins són els organismes a què acudeix en cas 

de detectar assetjament escolar per motius de discriminació 

deguda a la identitat sexual? 

14) Quines són les mesures correctives que 

s'apliquen en aquest centre, si hi ha assetjament escolar per 

motius d'identitat sexual? 

15) Quins són els vostres suggeriments respecte a la 

implementació de programes d'educació sexual en tots els 

nivells educatius? 

Font: elaboració pròpia (2022). 
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3.3.4 Procediment 

El procediment seguit pel desenvolupament de la present investigació s'ha realitzat en 

fases, per fer-ho s’ha dividit en mesos (quatre setamnes per cada mes) a fi de facilitar-ne la 

visualització, es representa en el següent cronograma. 

 

Taula 5. Cronograma 

Fases Febrer Març Maig Juny 

Fase I                 

Cerca de la 

informació 

                

Plantejament 

del problema i els 

objectius 

                

Elaboració del 

marc teòric 

                

Primera revisió                 

Fase II                 

Elaboració de 

la metodologia 

                

Revisió dels 

instruments per a la 

recollida de la 

informació 

                

Segona revisió                 

Fase III                 

Aplicació de 

les entrevistes 

                

Obtenció de 

resultats 

                

Presentació 

dels resultats i anàlisi 

                

Elaboració de 

les conclusions 

                

Tercera revisió                 

Fase IV                 

Entrega a la 

plataforma 

                

Defensa del 

treball 

                

Font: elaboració pròpia (2022). 
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4. Resultats i anàlisi 

 

4.1 Analisis dels resultats i el seu anàlisi 

Els resultats de cadascuna de les entrevistes s'analitzaran seguint l'enfocament qualitatiu, 

per això s'ha decidit establir categories d'anàlisi de contingut de les respostes obtingudes i així 

obtenir la tendència respecte a la perspectiva dels entrevistats respecte a com es duu a terme 

l'atenció a la diversitat en el cas d'estudiants transsexuals al centre educatiu. Amb aquest 

anàlisi es podrà contrastar l’enfocament del personal especialista i el de la direcció. En aquest 

sentit, les categories definides per el anàlisi crític, que a més s'extreuen dels objectius 

específics de la investigació, són les següents: 

- Identificació dels casos de transsexualitat als centres educatius. 

- Mesures adoptades pel centre educatiu per a l’atenció de el/la estudiant transsexual. 

- Estratègies emprades pels centres educatius seleccionats pel que fa a la formació de la 

comunitat educativa en matèria d’identitat sexual i de gènere. 

 

La presentació i l'anàlisi dels resultats es fa d'acord amb les categories ja establertes, que 

estan definides pel contingut dels objectius específics. En aquest sentit, la primera categoria 

és: 

Categoria 1. Identificació dels casos de transsexualitat als centres educatius. 

Respostes corresponents a l'entrevista per a psicopedagogs, educadors especials i 

orientadors i a l'entrevista per a directors dels centres educatius (preguntes 1-7 dels dos 

instruments). 

Participant 1. MEE (Mestra d’Educació Especial)  del “CEIP 1”.   

Participant 2. MEE (Mestra d’Educació Especial)  de “l'Institut-Escola 2”. 

Participant 3. Tutora de “l’Institut Escola 2”.  

Participant 4. Tutora del “CEIP 1”. 

Participant 5. Professional de l'EAP (Equip d’Assesorament Psicopedagògic) de tots dos  

centres. 

Participant 6. Cap d'Estudis de “l’Institut Escola 2”. 

Participant 7. Directora/Orientadora de “l'Institut –Escola 2”. 
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Detecció: 

D'acord amb les respostes obtingudes, la detecció de la presència d'algun cas de 

transsexualitat es fa per l’observació del comportament i l'aparença física (posats, 

vestimenta…); encara que no sempre és senzill tenir la seguretat que s'estigui en presència 

d'un cas de transsexualitat si l'alumne o l'alumna no ho diu, o si la informació ja ve derivada 

d'algun departament com de part de la MEE o la tutora. Pel cas dels directors, els qui els 

informen de l'existència d'algun cas en general és la família o els tutors; encara que de 

vegades, els docents també poden donar aquesta informació a la directora si s'adonen d'alguna 

característica o sí se'ls informa a ells directament. 

Comunicació: 

La comunicació directa amb l'estudiant identificat com a transsexual passa a través del 

personal EAP, per coordinar una reunió amb l'estudiant i la seva família; altres vegades, és la 

família qui es comunica directament amb el personal docent. La comunicació amb l'estudiant 

també es fa de manera directa, sempre que el nen o la nena estigui disposat a parlar sobre el 

tema i se senti còmode i amb la seguretat per fer-ho. Per part seva, el personal directiu 

manifesta que, la comunicació inicial en general la fan els pares, perquè després al centre es 

faci el contacte amb l'especialista (EAP). Així mateix, el tutor ha de coordinar-se sempre amb 

el Centre d'Atenció a la Diversitat (CAD), i estar en contacte amb els docents en cas que 

aquests detectin algun cas particular, perquè, d'aquesta manera, el tutor doni la informació a la 

coordinadora, la cap d’estudis o la direcció. 

La connexió amb els pares respecte a la presència de casos de transsexualitat es fa 

mitjançant entrevistes, coordinades amb l'EAP per fer un seguiment del cas. En el cas dels 

tutors, aquests i la família es posen d'acord amb les respostes davant d'algunes actituds de 

l'estudiant que poden tenir lloc a casa o al centre. Altres mitjans de comunicació constants són 

els correus electrònics i WhatsApp. És a dir, tota la connexió gira al voltant de la comunicació 

amb la família per tractar assumptes relacionats sobretot amb la salut emocional de l'estudiant. 

Els directors expressen que els tutors, un cop s'han comunicat amb la família, posen en context 

als docents respecte del cas de transsexualitat. 

La tendència inicial és deixar que sigui el mateix estudiant qui decideixi expressar la 

seva condició quan ho vulgui fer; encara que la família és qui decideix parlar amb la tutora, 
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que després transmet la informació als docents de l'estudiant, i després als altres professors del 

centre. El personal directiu diu que bàsicament parlen amb l'equip docent respecte al cas de 

transsexualitat per posar-los en context; encara que de vegades són els mateixos docents els 

qui, a causa del contacte amb l'estudiant a l'aula, s'adonen de les actituds d'aquest i són ells 

mateixos els que informen la directora. D'altra banda, l'equip directiu també informa que les 

necessitats educatives especials dels estudiants transsexuals són ateses de la mateixa manera 

que es poden atendre les necessitats de qualsevol altre estudiant amb qualsevol altra condició, 

i fins i tot, sense condició. És a dir, la característica de transsexualitat no etiqueta l'estudiant 

per ser tractat de manera diferent dels companys. Sempre és important escoltar els estudiants i 

conèixer les seves inquietuds per poder-los assistir adequadament. 

Tot i que hi ha un protocol del Departament d'Ensenyament, no tots els centres el 

coneixen, perquè no en tenen; en conseqüència, el procediment que se segueix depèn de les 

necessitats que tingui el mateix estudiant. Es fan servir estratègies com l'educació en valors, 

per evitar situacions de discriminació i treballar en la diversitat. Per part seva, els directius 

opinen que en general al grup d'estudiants no cal dir-los alguna cosa, perquè ells ja ho saben 

abans que la direcció, i el grup ho accepta de manera molt normal. 

Mesures d’atenció: 

Si l'alumne no ha comunicat obertament la seva identitat sexual, es treballa la pluralitat 

dels sexes per trencar amb els estereotips i que senti més suport de part de tota la comunitat 

del centre. Es treballen els valors de manera transversal, es parla amb el nen o la nena perquè 

sigui ell o ella qui prengui la decisió de parlar de la seva condició amb qui vulgui i quan 

vulgui fer-ho. Si l'estudiant requereix ajuda emocional, es parla amb les tutores, amb les MEE 

(Mestres d’Educació Especial) i orientadores, igual que derivacions al CSMIJ (Centre de Salut 

Mental Infantil i Juvenil) o serveis específics. 

No s'exigeix un informe mèdic en què es defineixi la identitat sexual de l'estudiant 

transsexual. L'equip directiu a més manifesta que, al seu centre, tampoc no han passat fets de 

violència deguts a transsexualitat. 

   

4.2 Anàlisi dels resultats de la categoria 1 

Els lineaments per a la identificació i atenció dels casos de transsexualitat als centres 

educatius oficialment vénen establerts al Protocol per a l'Atenció i Acompanyament de 
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l'Alumnat transgènere als Centres Educatius, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya, 

l'objectiu del qual és posar a l'abast dels centres educatius orientacions i pautes d’actuació per 

a l’adequada atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere de cara a garantir el seu lliure 

desenvolupament. Aquest protocol és aplicable a tots els centres educatius del Servei 

dEducació de Catalunya. 

Aquest protocol s'activa atenent la garantia de l'interès superior del nen, per garantir-ne 

el dret a la identitat de gènere. D'acord amb el seu text, en primer lloc, ha d'existir una 

comunicació signada de part dels pares i tutors en què es comunica a la direcció del centre 

educatiu la condició de transgènere del nen o nena, per tal que sigui tractat i anomenat pel nom 

que correspon amb el seu sexe sentit. Les fonts de què pot partir la comunicació cap a la 

direcció són: els pares, tutors legals o el mateix estudiant si és més gran; l'equip docent o un 

altre professional a qui s'hagi dirigit l'estudiant que comunica una identitat de gènere sentida 

diferent del gènere assignat per naixement i, per tant, sol·licita ser tractat pel nom del gènere 

amb què s'identifica. En aquest sentit, el director o directora, en compliment amb la Llei 

11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i 

intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, deu fer possible els tràmits 

dins del centre per brindar a l'estudiant un entorn segur on pugui viure lliurement la seva 

identitat de gènere. 

Dels resultats obtinguts per a aquesta categoria d’anàlisi, es pot notar que, si bé els 

professionals entrevistats no fan al·lusió directa al Protocol pel que fa a la detecció d’alumnes 

transgènere, si ho segueixen de manera intuitiva, en vista que la primera comunicació que fa el 

centre és amb les famílies i amb el mateix estudiant, a qui se'ls respecta la seva decisió de 

comunicar o no la seva condició. Així mateix, l'equip docent té la potestat de comunicar a la 

direcció qualsevol conducta observada a l'estudiant que doni indicis de la seva possible 

transsexualitat. Si la comunicació la fa la família o l’estudiant, es fa una reunió de la direcció 

amb l’equip docent per tractar la situació; d’altra banda, si la comunicació parteix dels docents 

o el personal d’orientació, la direcció coordina la reunió amb la família, a fi de fixar les línies 

d’actuació. Es destaca que als centres educatius i al Protocol, és molt important la implicació 

de la família. Sobre això, autors com Gavilán (2018) expressen que cada vegada són més les 

famílies que exigeixen als centres educatius que es respectin els drets dels seus nens i nenes 

transsexuals. 
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D'altra banda, s'observa que als centres investigats no s'exigeix a la família la 

presentació d'un informe mèdic o de qualsevol altre professional en què s'especifiqui la 

condició de transgènere o transsexual de l'estudiant, encara que si és un suggeriment del 

Protocol quan assenyala que “ A fi que el centre dugui a terme una acció coherent i coordinada 

amb la família i dissenyi actuacions adequades a la singularitat i necessitats de l'alumne o 

alumna, la família podrà aportar un informe dels professionals que acompanyen l'alumne o 

alumna en el procés de transició (orientadors, unitat de salut...)” (p. 16). 

Així mateix, als centres educatius investigats es pot observar que no existeix la rigidesa 

de la dualitat sexe/gènere, que segons autors com Maquieira (2010), la societat imposa 

generant rebutjos per als estudiants en transició. Això fa suposar que la transsexualitat en 

aquests centres no representa un condicionament sociocultural per al desenvolupament lliure 

de l'estudiant en l'àmbit personal i educatiu; ja que la transsexualitat és considerada com allò 

que efectivament és, és a dir, una manifestació més de la diversitat dins de l'aula, cosa que, és 

contrari a l'opinió de Zanette et al. (2019), els que opinen que la transsexualitat dóna lloc a 

l'etiqueta i a la discriminació a l'àmbit educatiu. Afortunadament, aquest no és el cas als 

centres investigats. 

    

Categoria 2. Mesures adoptades pel centre educatiu per a l’atenció de el/la estudiant 

transsexual. (Preguntes 8-10 de l'entrevista per a psicopedagogs, educadors especials i 

orientadors; i preguntes 8-10 de l'entrevista per als directors). 

Mesures adoptades pel centre educatiu: 

Dins de les mesures administratives contemplades hi ha el canvi de noms i el vestuari 

d'acord amb el seu sexe sentit. El canvi de nom a les llistes es fa prèvia reunió i autorització 

dels pares. D'altra banda, l'equip directiu manifesta que les mesures de sensibilització que es 

duen a terme al centre per atendre les necessitats dels estudiants transsexuals, inclouen treballs 

de recerca realitzats pels estudiants, enfocats al col·lectiu LGBTI, reflexions i formació per 

sensibilitzar als estudiants en general. 

En relació a l'ús del bany, no sol haver-hi cap problema perquè als banys en aquests dos 

centres són mixtos, per la qual cosa no hi ha distinció entre lavabos per a nens o per a nenes. 

Igualment, als vestidors se li deixa a l'estudiant transsexual que faci servir el que consideri que 

li correspon i amb el qual se senti en comoditat. És el cas si van a la piscina municipal, en què 
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sí que hi ha diferenciació dels vestidors, es parla amb el coordinador per posar-lo en context 

de la situació, i en general no sol haver-hi problemes perquè el nen o nena trans faci servir el 

vestuari que vulgui. 

La protecció envers els nens i nenes transsexuals es fa promovent entre el grup el 

respecte per la diversitat, principalment a través de l'assignatura valors on es treballa el 

respecte per la identitat sexual, específicament quan sorgeixen comentaris, més per curiositat 

que per malícia, dels nens respecte a la transsexualitat. Es treballa també els prejudicis. 

D'acord amb la informació que aporten les directores, als seus centres no han ocorregut casos 

de violència a causa d'aquest fet, però, sempre segueixen el protocol de convivència, el treball 

en valors i l'observació contínua a totes les àrees del centre a fi de prevenir qualsevol situació 

de violència. 

4.3 Anàlisi dels resultats de la categoria 2 

D'acord amb el Protocol per a l'Atenció i l'Acompanyament de l'Alumnat transgènere als 

Centres Educatius de la Generalitat de Catalunya, les mesures d'atenció inclouen el compromís 

de tots els actors educatius per a l'atenció de la situació. En aquest sentit, les mesures 

administratives han d'incloure l'ajust de les llistes de classe, ús d' uniforme d'acord amb el sexe 

amb què s'identifiqui l'estudiant, respecte per la intimitat de l'estudiant, sol·licitar a la 

comunitat educativa que s'adreça a l'estudiant pel nom corresponent al sexe sentit, garantir que 

al Registre d'alumnes (RALC) i a tota la documentació oficial com a certificats i actes 

d'avaluació, per exemple, s'identifiqui l'estudiant amb el nom amb què apareix al Registre 

Civil; sensibilització de la comunitat respecte de la diversitat, ocupació del llenguatge inclusiu, 

formació i assessorament del professorat quant a la diversitat de gènere i de com dur a terme 

aquest protocol. 

Així mateix, el Protocol fa referència a les mesures a prendre amb l'estudiant 

transgènere, a fi que aquest se senti en un ambient segur en què pugui expressar lliurement la 

seva identitat, dins del que es destaca l'acompanyament i el seguiment de l'estudiant que es 

troba en procés de transició, per part de tutors, Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) i 

orientadors. 

Els resultats obtinguts a l'entrevista mostren que als centres investigats es compleixen les 

directrius del Protocol, essent una de les mesures més implementades l'educació en valors per 

eliminar o minimitzar els prejudicis que sorgeixen per la imposició d'estereotips deguts al 
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binomi home/dona o masculí/femení, la prevenció de l'odi i la discriminació per raons 

d'identitat de gènere i la importància del valor de la diversitat. Una de les mesures que cal 

destacar és l'existència de banys unisex i que l'estudiant trans pugui fer servir els vestidors que 

corresponguin amb la seva identitat sexual. Amb aquestes mesures es busca a més una 

vinculació afectiva adequada amb l'estudiant transsexual, a fi que al centre educatiu es faci un 

abordatge correcte de la diversitat i perquè pugui expressar-se de manera lliure i natural, cosa 

que està en correspondència amb l'opinió que té Velasco et al. (2020) respecte a les mesures 

que cal seguir per a l'atenció de les necessitats de l'alumnat transsexual. 

Cal destacar que amb l'aplicació de la categoria transsexual a la infància i a la joventut, 

és possible conèixer la realitat d'aquest col·lectiu a l'àmbit educatiu, i prevenir qualsevol 

expressió de violència o discriminació que puguin patir, cosa que està d'acord amb la opinió de 

Puche (2021), i es fa evident amb el Protocol per a l'Atenció i Acompanyament de l'Alumnat 

transgènere als Centres Educatius de la Generalitat de Catalunya , fet que constitueix una 

important eina/guia per a l'actuació de tota la comunitat educativa. 

 

Categoria 3. Estratègies emprades pels centres educatius seleccionats pel que fa a la 

formació de la comunitat educativa en matèria d’identitat sexual i de gènere. (Preguntes 11-

15 de l'entrevista per a psicopedagogs, educadors especials i orientadors; i preguntes 11-15 

de l'entrevista per als directors). 

Formació de la comunitat educativa: 

Sobre la formació rebuda pel que fa a l'atenció a la diversitat, aproximadament la meitat 

dels docents entrevistats expressen que no han rebut aquest tipus de formació. Els qui diuen 

haver-la rebut, indiquen que van rebre alguna instrucció virtual a causa del confinament a 

conseqüència de la pandèmia COVID-19. En alguns casos, aquesta formació és gratuïta, però 

també pot tenir un cost. L'organisme amb què es va fer la formació va ser CASATRANS . 

L'equip directiu informa que, si s'han fet aquest tipus de formacions, fins i tot per 

suggeriments de la mateixa direcció. 

Pel que fa al pla d'acompanyament per als alumnes transsexuals i les seves famílies, no 

hi ha un pla d'acompanyament específic de part del col·legi, més enllà del protocol que 

estableix tots els procediments. 
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No hi ha un pla de formació organitzat per l'escola adreçats a la comunitat respecte al 

tema de la transsexualitat. Pel que fa als organismes de la comunitat a què es pot acudir en cas 

de detectar discriminació per motius d'identitat sexual, els directors esmenten la professional 

de l'EAP i els inspectors. 

Les mesures més freqüents són de sensibilització respecte a la realitat de les persones 

trans, com a treball en grup i dinàmiques per aconseguir més reflexió i empatia en l'alumnat, 

en general, les mesures indicades al protocol sobre l'assetjament escolar, de la mateixa manera 

com se seguiria, per exemple, en cas de bullying, o qualsevol altre tipus d'assetjament escolar. 

Els docents entrevistats suggereixen que cal la formació general a tots els professors 

quant a l'atenció a la diversitat, per poder tractar millor els casos de transsexualitat. Cal que 

tots els docents estiguin preparats per saber què fer en cas de tenir un estudiant transsexual, i 

així brindar-li una millor atenció d'acord amb les seves necessitats. Fins i tot, el personal 

directiu considera que és convenient que aquesta formació la donin persones especialitzades 

en el tema, perquè l'estudiant trans no s'ha de tractar de manera diferent o especial, ja que la 

seva condició només és una característica més dins de la diversitat. 

4.4 Anàlisi dels resultats de la categoria 3 

D'acord amb els resultats obtinguts a les entrevistes aplicades, crida l'atenció que, tot i 

seguint en la majoria dels casos amb el Protocol per a l'Atenció i Acompanyament de 

l'Alumnat transgènere als Centres Educatius de la Generalitat de Catalunya, una de les 

debilitats dels centres educatius on es van aplicar les entrevistes sigui la formació del 

professorat respecte a l’atenció dels estudiants trans. El Protocol és molt específic sobre això, 

indicant que el professorat ha de tenir la formació necessària sobre diversitat de gènere i 

demanar assessorament al Departament d'Ensenyament sobre com dur a terme aquest 

Protocol; i si cal, suport de l'EAP del centre. 

Si bé als centres estudiats no hi ha reports de violència o assetjament escolar a causa de 

la identitat de gènere, tot el personal docent ha d'estar preparat per atendre les necessitats dels 

estudiants transsexuals, perquè cal no oblidar l'advertiment que fa Stryker (2017), quan afirma 

que ocorren casos de discriminació a les escoles per motiu d' identitat de gènere. En aquest 

sentit, la formació del professorat és fonamental per fer de l'escola un lloc segur, lliure de 

discriminació i agressió per motius d'identitat de gènere, tal com planteja Gutiérrez (2017), a 

més que, com ho plantegen Velasco et al. (2020), cal la formació docent per poder establir una 
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correcta vinculació afectiva amb l'estudiant en transició, saber utilitzar el vocabulari correcte i 

conèixer activitats que poden ajustar la pràctica educativa a la desvinculació entre allò social i 

allò biològic en referència al sexe i al gènere. 

 

Conclusions 

L'objectiu general del present treball va consistir a analitzar les estratègies emprades per 

a l'atenció de les necessitats educatives dels estudiants d'Educació Primària transsexuals que 

assisteixen al “CEIP 1” i “l'Institut Escola 2”, per a la qual cosa es va plantejar com a primer 

objectiu específic, investigar el protocol per a la identificació dels casos de transsexualitat als 

centres educatius. La referència per determinar les mesures per a l'atenció a la transsexualitat 

en aquests centres educatius va ser el Protocol per a l'Atenció i l'Acompanyament de 

l'Alumnat transgènere als Centres Educatius de la Generalitat de Catalunya. 

Es conclou que, si bé els centres educatius saben de l'existència del Protocol, el sistema 

d'identificació de l'estudiant transsexual o transgènere es guia més per la intuïció i l'observació 

de part de docents, especialistes i els mateixos alumnes. Els indicis són les conductes i la 

manera de vestir de l'estudiant en transició. D'altra banda, la família també assumeix la tasca 

de comunicar directament al centre la situació del seu fill o filla; com també pot ser el mateix 

estudiant en transició qui decideixi explicar-ho a algun docent de la seva confiança, als 

especialistes, o si se sent més segur, ho comunica també al grup. En qualsevol cas, la 

comunicació flueix des de la família als especialistes i d'allà a la direcció i aquesta ho fa saber 

al cos docent; com també pot passar que siguin els docents o els estudiants els qui informin la 

direcció, i a partir d'aquí, l'equip directiu coordini una reunió amb família, alumne en transició 

i especialistes per posar-se d'acord sobre els mecanismes d'acció. 

En resum, és important que tots els docents estiguin en coneixement de la condició de 

l'estudiant, perquè sàpiguen com optimitzar la seva pràctica educativa en funció de la 

diversitat que trobin a l'aula, fonamentada en la formació en valors i eliminant qualsevol indici 

de discriminació per qüestions d’identitat sexual. D'altra banda, és important assenyalar que 

els centres educatius investigats no els cal un informe mèdic per saber com han d'atendre les 

necessitats de l'estudiant en transició, encara que aquest punt si és un suggeriment del Protocol 

; tot i així, és suficient el testimoni de la família o de l'estudiant, perquè la diversitat s'atendrà, 
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independentment si es tracta d'un cas de transsexualitat, diversitat funcional o diversitat 

cultural, és a dir, cada estudiant és important i té lloc a l’escola. 

Pel que fa al segon objectiu específic, que és descriure les mesures adoptades pel centre 

educatiu per a l'atenció de el/la estudiant transsexual; es conclou que hi ha mesures 

administratives i pedagògiques. Dins de les mesures administratives hi ha el canvi de nom de 

l'estudiant en correspondència amb el seu sexe sentit, a les llistes i documents relacionats amb 

el registre estudiantil i l'avaluació. La sol·licitud del canvi de nom té un format al Protocol. 

Així mateix, la vestimenta de l'estudiant no representa cap problema, perquè es pot vestir 

d'acord amb la seva identitat sexual, passa el mateix amb l'ús dels banys i vestidors, en què no 

hi ha limitacions, perquè els banys són unisex. 

Pel que fa a les mesures pedagògiques, es va poder notar que principalment s'associen 

amb el treball en valors, tant per als estudiants com per als docents, per aconseguir la 

sensibilització de tota la comunitat educativa en referència al respecte per la identitat sexual. 

Igualment, es fa un treball d'observació contínua per detectar qualsevol indici de discriminació 

i erradicar-lo. Com a conclusió a aquest punt, aleshores es pot dir que en aquests centres 

educatius, els docents, orientadors i l’equip directiu no identifiquen l’existència de formes de 

discriminació o violència per motius d'identitat sexual, cosa que, afortunadament, supera els 

temors exposats per autors revisats en el marc teòric del present treball, com ara Stryker 

(2017); Carvajal (2018) o Velasco, Sanz i Torrego (2020), que advertien sobre la segregació, 

discriminació i violència cap a les persones trans als recintes escolars. El  fet que els 

professionals del centre comentin que no hi ha discriminació o violencia, no justifica que no hi 

hagi, per tant també seria adient contrastar les opinions dels familiars i estudiants del centre. 

Afortunadament, l'educació en un ambient tolerant a la diversitat i lliure de prejudicis, sembla 

que aporta les condicions òptimes perquè tots els nens i nenes es desenvolupin de manera 

integral i lliure, independentment de la condició que tinguin, perquè la seva característica no 

els defineix com a persona. 

Finalment, en relació amb el tercer objectiu específic que va consistir a descriure les 

estratègies emprades pels centres educatius seleccionats pel que fa a la formació de la 

comunitat educativa en matèria d'identitat sexual i de gènere, es conclou que hi ha debilitat en 

aquest aspecte, a vista que no es va apreciar un pla organitzat de formació per a professors o 

famílies en relació amb aquest punt; tot i que és una necessitat per a tots els involucrats en la 
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formació de l'estudiant tenir coneixements actualitzats respecte al que significa la 

transsexualitat o el transgènere, i com aquestes condicions només són manifestacions de la 

diversitat que es poden trobar a l'aula. Així mateix, els docents també necessiten suport sobre 

l'existència i l'aplicació del Protocol, a fi que les accions es duguin a terme tendint a un criteri 

únic. 

Per tant, les propostes de millora i futures línies de recerca estarien orientades a 

l'elaboració de tallers de formació per a docents i comunitat educativa en general pel que fa a 

la identitat sexual. 

 

Aportació al bagatge de coneixement de la Pedagogia 

Per tot el que s'ha tractat en aquest treball, resulta evident la necessitat que l'àmbit 

educatiu contribueixi cada vegada més a la normalització de la realitat de la transsexualitat, a 

través de la garantia del lliure i natural desenvolupament de tots els estudiants 

independentment de la seva condició.  

 En aquest sentit, l'aportació pedagògica d'aquesta recerca és el contingut teòric i 

conceptual referits a la transsexualitat i el transgènere des del punt de vista biològic i social, 

així com l'exposició de les mesures contingudes en el Protocol per a l'Atenció i 

Acompanyament de l'Alumnat Transgènere, en compliment amb la Llei 11/2010, de 10 de 

maig, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per a 

erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, perquè d'aquesta manera, els docents tinguin 

un material accessible que puguin consultar sobre mesures i estratègies per a l’atenció a la 

diversitat i així per a garantir-los els seus drets a aquests estudiants. 

D'altra banda, si bé en els centres educatius amb els quals es va treballar no es va tenir 

coneixement d'episodis de violència o discriminació per raons d'identitat sexual, igualment el 

present treball exposa algunes realitats que solen ocórrer en les institucions escolars que 

afecten negativament aquest col·lectiu, per la qual cosa és important que els centres educatius 

compromesos amb la diversitat estiguin al corrent d'aquests esdeveniments, per a prevenir-los 

i reforçar l'educació en valors i drets humans, a fi de fomentar el respecte per les diferències i 

d'aquesta manera posar fi a la discriminació. En aquest sentit, la present recerca exposa també 

les mesures de formació per al respecte per la diversitat i les mesures de prevenció de la 

discriminació. 
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Annex 1. Respostes de les entrevistes 

1) Com detecta a la seva àrea la presència d'un cas d'estudiant transsexual? 

Participant 1. “Ehhh ... val sí?, el cas que ens hem trobat nosaltres, que és l'únic que he 

viscut, va ser perquè el seu comportament tant dins de l'aula com amb els seus companys era 

apàtic... tant a la relació de treball en grup com... com amb la interacció amb els companys i 

a més va presentar conductes poc pròpies de l'edat... com no controlar els esfínters, doncs per 

exemple... donava voltes per terra sense cap mena de sentit. Conductes que no eren pròpies i 

aquí vam descobrir que passava alguna cosa. I bé... de mica en mica vam anar traient que 

venia d'aquí”.  

Participant 2. “A veure, mirant els casos que tenim... la veritat és que, sí que veus una 

cosa diferent, però no detectes que sigui al 100% un cas de transsexualitat, costa molt 

detectar-ho amb claredat si ells o elles no ho manifesten”.  

Participant 3. “D'acord, jo mai he detectat cap cas. Aquest any tinc un alumne que ho 

és, però ja va fer el trànsit a cicle inicial”.  

Participant 4. “Bé en aquest cas... per a mi va ser que… ja m'ho van avisar, llavors ja 

vaig estar una miqueta més al “lloro”. A veure jo en principi abans, sí que era més com 

vestia, però és clar jo sóc la primera que també vaig vestida sempre amb xandall… i llavors 

dic això no pot ser no? I, en aquest cas, va ser perquè em van avisar i ella... ell, ell m'ho va 

dir, va ser per això”. 

Participant 5. “Normalment el que informa sempre és el centre, perquè és clar... la 

detecció no la puc fer jo, llavors sempre m'informa el o la MEE o la tutora, omplen el full de 

derivació i me'l fan arribar”. 

2) Es comunica primer directament amb l'estudiant identificat com a transsexual? Si és 

així, com porta a terme aquesta comunicació? 

Participant 1. “En aquest cas va ser un procés que nosaltres teníem petites sospites i 

parlàvem amb l’Eva (EAP), no estàvem segurs, és clar no m'havia trobat un cas així mai, 

i...l’’Eva ja ens va guiar que podia ser que fos per aquí el tema, així que vam comencear a 

parlar amb la nena i la família... ja a partir d'aquí comencem el procés, però la conversa 

continua sent la mateixa”.  
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Participant 2. “Normalment la família ve a comentar-te el cas, però l'estudiant quan 

creu que és convenient també busca l'adult per comentar-ne el trànsit. Normalment, és la 

família i el mateix alumne qui s'adreça a nosaltres”.  

Participant 3. “Nosaltres els casos que ens hem trobat ha estat la família que s'ha posat 

en contacte amb nosaltres. Aleshores el que vam fer abans de rebre a l'alumne, és una 

coordinació a l'estiu”.  

Participant 4. “Sí, sí, sí, parlo primer amb el nen. Bé jo sempre, primer... va ser bo... 

vaig parlar amb ell sol i bé, en aquell moment era ella, però ara és ell i vaig parlar amb ell 

sol i res va ser com molt tranquil, li vaig preguntar que, què passava? , què era el que ell 

volia? i és això que ell veies que digués el que digués que estava tot bé, que no es preocupés, o 

sigui amb una tranquil·litat, no? de no passa res explica-m'ho amb confiança. No sé si estic 

responent”. 

Participant 5. “Depèn de l'edat que tinguin, si és un alumne que té necessitats a nivell 

emocional o així sí que parlo amb ell, sinó normalment el que fem és parlar amb les famílies i 

comentar què està passant”. 

3) De quina manera estableix connexió amb els pares respecte a la presència de casos de 

transsexualitat? 

Participant 1. “Vam fer una entrevista, i.... vam començar a plantejar les qüestions que 

havíem vist no directament com un cas 100% trans, sinó com un possible cas transsexual, 

encara que ho esmentem al seu moment... ho esmentem o intentem (riu), però va ser una 

entrevista plantejant tota la sèrie de problemes que hi havia... problemes o conductes i a 

partir d'aquí vam aconseguir que ens firmés la derivació al CSMIJ i... després de tot això, va 

arribar l'estiu. Així que després ens vam tornar a citar amb la família i sembla que l'actitud 

dels pares era diferent”.  

Participant 2. “ Un cop parlat amb l'equip directiu conjuntament amb l'EAP i amb el 

tutor o tutora que tingui l'alumne, se citen els pares i se'n fa un seguiment molt continuat”. 

Participant 3. “En aquest cas, doncs, el que hem fet és que hi hagi una relació molt 

estreta i molt constant. Perquè a ells hi ha moltes coses que els preocupen i a nosaltres també, 

aleshores com jo sóc la tutora en aquest cas, faig una mica d'annex i posem resposta a 

algunes actituds que pot tenir a l'aula o a casa l'alumne. I a partir d’aquí treballem. Tenim 
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estipulada una entrevista al mes amb els pares com a norma, però a més els missatges a 

través de correu electrònic o fins i tot WhatsApp són molt constants”.  

Participant 4. “ És a dir com li vaig dir als pares?, és que en aquest cas ells ja ho sabien 

i com és la primera vegada que m'ha passat, ells ja ho sabien, llavors parlem emmm… la 

mare va ser la primera que em va dir, és que a casa li està passant això, no? i ja el curs 

passat, sí que sé que la mare no... no volia acceptar-ho i aquest curs sí, llavors va ser molt 

fàcil perquè ja m'ho va dir, i va ser rotllo que sàpigues això, allò altre… En aquest cas ara 

mateix jo la mare la veig molt conscienciada i la veig molt bé” .  

Participant 5. “És clar, va en funció de si són els pares que vénen a l'escola i ho diuen, o 

si l'escola detecta un malestar de l'alumne que va enfocat en aquest trànsit. En aquest darrer 

cas sí que vam ser nosaltres els que vam citar la família, però el que vam fer és parlar del 

malestar emocional de l'alumne, no vam parlar d'un cas de transsexualitat”.  

  

4. Quin és el procediment que cal seguir per comunicar al personal la presència de casos 

de transsexualitat? 

Participant 1. “En el nostre cas el que hem fet és deixar que l'alumne fos qui ho 

comuniqués directament en cas que... que ho volgués fer. Els mestres que passaven per l'aula 

que tractaven amb l'alumne estaven avisats que existia aquest possible cas, però si l'alumne 

no ho ha dit o manifestat obertament al mestre en concret, aquest no ha aplicat cap tracte 

diferent, no...”  

Participant 2. “No sé si és el procediment o no, però nosaltres ho comuniquem de 

manera directa i clara. I a partir d'aquí intentem informar i formar, considero que en la 

formació hi ha la clau de l'èxit”. 

Participant 3. “Nosaltres això, mira... quan hi va haver aquest cas i va començar a fer el 

trànsit ens van confinar, aleshores no érem a l'escola. La família ho va comunicar a la tutora 

d'aquell moment i des d'aquell moment es posa a les mans de direcció. Quan vam tornar a les 

classes presencials direcció ho va explicar a nivell de claustre i amb més detall a tots els 

professors que tenien l'alumne i havien d'atendre'l”.  

Participant 4. “Hi ha un procediment perquè el busquem amb la Núria, que llegim el 

protocol, ho he de dir o... o... només amb un sí, ja val? (riu). Sí a veure, potser m'equivoco en 

algun moment no?, però el que vam llegir era que primer abans que el nen volgués explicar-
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ho davant dels seus companys, s'hauria de parlar primer amb la directora, obrir protocol i... 

i... la directora hauria de fer una reunió primer amb les famílies, abans que l'alumne fos qui 

ho contés, primer parlar-ho amb les famílies i ja després aquest alumne amb els seus 

companys, perquè a casa ja estigués una mica tot digerit. 

Participant 5. “És clar primer, hem de posar en marxa el protocol, si realment els pares 

volen posar en marxa aquest protocol i seguir aquests passos... perquè és clar nosaltres 

sempre hem d'anar amb concordança amb el que diguin els pares. Si els pares volen posar en 

marxa aquest protocol i hi estan d'acord... en el moment que els pares fan aquesta demanda 

és el moment que s'informa a nivell de centre. Primer s'informa tots els docents que entren a 

l'aula de l'alumne i després també una mica a tot el professorat”.  

5. Hi ha alguna estratègia particular de comunicació als estudiants sobre l'existència de 

casos de transsexualitat? Si existia, podria descriure-la? 

Participant 1. “D'acord (riu), en el nostre cas llegim el protocol del Departament 

d'Ensenyament... i parlant amb vosaltres (EAP), vam veure que el primer pas era parlar amb 

direcció, parlar amb les famílies i a partir d'aquí quan estigués preparat... pogués comunicar-

ho. Tot i això, el protocol a nivell de centre no existeix (riu)”.  

Participant 2. (Rebufa) “Només he viscut aquest cas present, i no et puc generalitzar, 

l'estratègia pot variar segons les necessitats de l'alumne en qüestió”.  

Participant 3 . “A veure, nosaltres arran que ens trobem, que potser ho hauríem d'haver 

fet abans...(reflexiona). Avui dia ha quedat establert que aquest tema es treballa a totes les 

aules, de la mateixa manera que es treballa el dol, el bullying... Però el tema de la 

transsexualitat era un àmbit que no havíem treballat i ara sí que el tenim més normalitzat. 

També treballem molt a la classe de valors a través de llibres, contes...”  

Participant 4. “Bfffff … la veritat és que ara mateix no, (riu), no... però sí que és això 

amb... amb la Núria ho parlem de buscar llibres, començar a deixar els llibres a l'aula i tal, 

però és clar que primer s'ha d'obrir el protocol…estem una mica a l'expectativa. Però és el 

que li vaig dir a la Nuri, jo crec que necessitem més formació per poder-ho fer bé, perquè jo 

per exemple ara mateix, hi ha moltes coses... i jo vull fer-les bé, jo no em sento preparada, i 

tampoc hi ha moltes eines . Moltes vegades em trobo perduda i dic: com ho puc fer? com puc 

fer això?, que no vull córrer gaire ni tampoc quedar-me enrere. I això sí que li vaig dir a 

Nuri, busquem una formació, a mi tant me fa, jo si fa falta la pago, que també el departament 
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ens ho dóna gratuït, vam veure en aquest protocol, però és això que ara que m'he trobat a la 

situació penso que ens falten moltes coses i molta informació, molta”.  

Participant 5. “A les aules el que intentem treballar és la diversitat, tant a nivell 

d'identitat, com a nivell cognitiu... Aleshores és això… treballar la diversitat, sí que és veritat 

que en els casos trans es fa més incís” .  

6) Un cop detectat el cas de transsexualitat, quines són les mesures adoptades des de la 

seva àrea perquè es respectin els drets humans d'aquests estudiants? 

Participant 1 . “De moment, nosaltres, com que el nen encara no ha decidit comunicar-

ho obertament que sigui transsexual, anem treballant la pluralitat de sexes, de gèneres, de les 

múltiples famílies i és el que hem anat treballant, per anar trencant tots els estereotips 

relacionats amb un sex... amb un gènere o amb un altre. De moment és la feina que hem 

realitzat i... parlar molt amb l'alumne per tal que ell se senti còmode i sàpiga que està recolzat 

pel centre per part de tots”.  

Participant 2. “A través de l'àrea de valors. També treballem de forma transversal i ens 

adeqüem als successos inesperats que van sorgint dins de l'aula, intentem treballar amb el 

debat és un instrument que ens dóna molta flexibilitat per explicar les curiositats”. 

Participant 3. “Jo és que com a tutora faig moltes àrees, nosaltres ho treballem a 

primària de forma molt transversal. Per exemple, si sortís en naturals el cos de la dona i el 

cos de l'home, nosaltres com a professionals hem de fer incís i adequar el concepte dient el 

cos gestant i el cos no gestant, per exemple”.  

Participant 4. “Primer jo el que vaig pensar és... bueno sempre parlo de Núria perquè 

en aquest cas anem sempre juntes, no? Va ser que ell... ell marqués el temps, per exemple, jo 

li vaig preguntar... tu vols ser un nen?; què jo et tracti com un nen? O què només ho sapiguem 

tu i jo? o a la classe també? I em va dir, no només tu i jo, però a classe no. O sigui, sempre he 

intentat que ell sigui qui marqui els tempos, però és clar que falten moltes coses més, però de 

moment ho estem fent així, és l'estratègia, no? És cert que jo vaig veure que va canviar molt 

anímicament després d’aquesta conversa... està més content. Ara ho està més i demana molta 

més atenció, jo crec que també és per com es va sentir parlant amb mi. I crec que vol seguir 

sentint-se així i és clar ara és com val... però ara relaxat val? i bé … però de moment utilitzem 

aquesta estratègia, en falten més moltes més (riu) però a poc a poc”. 
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Participant 5. “Nosaltres el que fem és assessorar, acompanyar i comprovar que se 

segueixi el protocol. I si l'alumne necessita ajuda, parem atenció més emocional o orientar els 

MEE i orientadores del centre. També fem derivacions al CSMIJ o als serveis específics”.  

7) S'exigeix un informe mèdic on es defineixi la identitat sexual de l'estudiant 

transsexual? 

Participant 1. “De moment nosaltres no n'hem exigit cap”. 

Participant 2. “No, mai, mai”. 

Participant 3. “No, no”. I per exemple a les notes, exàmens, activitats que realitza 

posa el seu nom sentit? “Sí, la persona que ha realitzat el procés ja té el nom gestionat, però 

abans d'això sí que teníem les llistes de la classe amb el nom que aquella persona 

s'identificava i les notes trimestrals també, així com el penjador, les fitxes de activitats... Allò 

que no podíem canviar eres les notes finals, encara que recentment ja estan inscrits pel 

número de DNI”.  

Participant 4. “No (tímid)... bé crec que no... no, no... jo sé que... bé... no té res a veure, 

però sé que cal parlar amb la psicòloga. no? però no”. 

Participant 5. Mai. 

Dins la mateixa categoria, respostes corresponents a l'entrevista per a directors dels 

centres educatius (Preguntes 1 a 7 del dit instrument). 

Participant 6. Cap d'Estudis (Marina) 

Participant 7. Directora/Orientadora de l'Institut –Escola Cadaqués (Anna) 

1) Com s'assabenta que hi ha algun cas de transsexualitat al centre? 

Participant 6. “Principalment són els pares els qui ho comuniquen, encara que de 

vegades ha estat el tutor o tutora el que ha derivat a l'alumne”.  

Participant 7. “Bé doncs mira, et pot arribar per diferents bandes, pot arribar per banda 

dels propis docents, ja que a les aules poden detectar que hi ha algun malestar d'algun 

alumne que ho manifesta, alguna discordança entre allò que ell espera de si mateix. O, d'altra 

banda, la família t'ho notifica. Això també ens ha passat de vegades, la família ja té més 

coneixement i per tant, molt sovint ho posa a taula la mateixa família. Normalment ens 

assabentem per la família, però sí que és veritat que els tutors, ja no et dic els docents de 

l'aula sinó els tutors que són els que tenen més contacte també han pogut anar veient indicis 

que l'alumne “x” no està a gust amb el cos”. 
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2) Presa vostè la decisió de comunicar-se amb la família en els casos detectats de 

transsexualitat o delega aquesta funció als professionals especialistes. Com es porta a terme 

aquesta comunicació? 

Participant 6. ( Silenci) “És clar, va ser la família qui es va posar en contacte amb 

nosaltres en aquest cas i nosaltres en contacte amb l'especialista, concretament amb l'EAP”.  

Participant 7. “ Mira, crec que els tutors han d'estar molt implicats i que han de trucar, 

també considero que sempre s'ha de coordinar primer a través de la CAD (comissió a 

l'Atenció a la Diversitat) per intentar donar garanties que aquest tutor quan es comunica amb 

la família, està al dia de totes les actuacions que hi va poder haver abans. Normalment, quan 

un tutor o professor detecta un cas de transsexualitat, o qualsevol altre cas ja sigui de 

drogues, d'hàbits alimentaris... sí que és un professor el que ho detecta ho ha de comentar al 

tutor i el tutor ho comenta a la coordinadora o la cap d'estudis o bé a mi. I com que  formem 

part de la CAD  el dia de la reunió el tema es posa sobre la taula. Aleshores sí que ens posem 

en contacte amb la família, però sempre implicant el tutor, perquè el tutor o la tutora seran 

els que estaran a l'aula amb aquest nen, per tant, ells han de tenir molta informació de 

primera mà de què és el que es treballarà. I a partir d´aquí podem dissenyar un pla 

d´actuació. Bé, la meva conclusió és que el tutor o tutora s'han d'integrar, tenint en compte 

que també hi ha altres punts de vista com el de l'EAP, el pedagog, el/la MEE…”. 

3. De quina manera transmet al personal del centre els missatges que l'estudiant emet 

respecte a la seva identitat sexual? 

Participant 6. “Bàsicament ho parlem als equips docents, també els enviem un missatge 

intern a l'equip posant en context el cas”. 

Participant 7. “Home probablement no m'ha transmès a mi aquests comentaris, perquè 

per exemple jo sóc psicopedagoga, però moltes vegades són els docents mateixos els que van 

veient els missatges que els alumnes van donant. Per exemple, jo, els dos casos que he 

detectat van venir amb un sumatori de molts indicis que venien per això que et diré, doncs 

quan a l'aula parlaves de l'única possibilitat binària, ells mateixos et deien no, hi ha més 

opcions. Aleshores aquí tu com a docent ja obres els ulls, i obres un debat. Però bé ja et dic 

pot ser que ho detecti jo o bé un altre professor i es parla com qualsevol altre tema, li donem 

normalitat absoluta”. 



45 

 

4) De quina manera vostè i el seu equip docent identifiquen les necessitats educatives 

dels estudiants transsexuals? 

Participant 6. (Silenci); (pensa)... “és que no sé què contestar-te... bàsicament observem 

canvis a la vestimenta i amb els cabells, sovint trenquen amb la part femenina tallant-se els 

cabells molt curts”. 

Participant 7. “Doncs mira, quan tens una situació d'un alumne trans, que estigui en 

procés o que ho estigui iniciant, tant se val, jo crec que les necessitats vénen marcades per 

l'alumne en concret. Però com qualsevol altre cas, és a dir si jo tinc un alumne que s'ha 

trencat la cama, aquest alumne té unes necessitats que potser un altre en la mateixa situació 

té altres demandes. En definitiva, penso que això de posar una etiqueta de trans ens ajuda a la 

resta de la població a parlar d'aquest tema, però en realitat jo penso que un alumne trans és 

un alumne en si mateix, que pot tenir unes necessitats o unes altres. Potser un alumne trans 

emocionalment està molt fort i no necessita tant de suport i en canvi necessita un seguiment a 

un altre nivell. I en canvi, la majoria dels alumnes quan passen per aquest procés necessiten 

sentir-se escoltats. Vull dir amb això que sí que podem donar unes pautes generals al 

col·lectiu, ara no donar per fet que això serà efectiu amb el nen o nena, sinó que haurem 

d'escoltar molt bé les seves demandes i necessitats. Moltes vegades els docents sense cap mala 

intenció, fem frases que no són del tot adequades, se'ns escapen comentaris que aleshores a 

casa t'ho planteges i dius, això no ho hauria d'haver dit així, sinó més inclusiu. Quan són 

grans saben que de vegades no ets impecable en tot moment quan utilitzes el vocabulari i ells 

mateixos creen complicitat amb el docent, moltes vegades amb una mirada a aquella persona 

ja veu que allò no està fet amb mala intenció... i això és bo”. 

5) Duu a terme alguna estratègia particular de comunicació als estudiants sobre 

l'existència de casos de transsexualitat al seu grup? Si existia, podria descriure-la? 

Participant 6. “No, perquè s'assabenta moltes vegades abans el grup que nosaltres, i el 

grup ho té molt normalitzat”.  

Participant 7. Això és igual quan per exemple detectes un cas d'anorèxia, evidentment 

aquella persona està immersa en un grup/col·lectiu, ja que el seu entorn més proper que en 

aquest cas són els iguals estaran al cas d'aquest tema. Passa el mateix amb un alumne trans, 

és a dir les actuacions les has de fer sistèmiques, primer has de treballar amb l'alumne, 

després acabaràs treballant amb un petit grup, seguidament amb el grup classe... acabant 
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amb la família, sempre les escales es van multiplicant . Al final, és important treballar amb 

l'alumne en si, però l'entorn ha d'entendre i comprendre...”.  

6) S'exigeix un informe mèdic on es defineixi la identitat sexual de l'estudiant 

transsexual? 

Participant 6. “No”. 

Participant 7. “Rotundament no, només faltaria, el que em faltava és que em portin un 

paper on diguessin si se senten nen o nena (riu)”.  

7) Teniu coneixement de casos d'assetjament escolar per motius de transsexualitat en 

aquest centre? 

Participant 6. “No, mai”. 

Participant 7. “No, el que passa que és que cal ser molt curós. Jo sóc la primera a dir 

que al centre hi ha molt bon clima, molt bona convivència... però això no treu que a tercer de 

primària són nens i les situacions estan... cruels, de vegades sense mal intenció. Segurament 

hi ha comentaris estil “aixeca't la faldilla a veure si tens penis”, bé... doncs aquests 

comentaris s'han de treballar. És clar sempre cal veure com es pren aquesta persona aquest 

procés tan complicat que té davant, aleshores s'ha d'acompanyar donant eines i arguments 

per saber que contestar quan un alumne li fa una observació d'aquest tipus” 

Categoria 2. Mesures adoptades pel centre educatiu per a l’atenció de el/la estudiant 

transsexual. (Preguntes 8-10 de l'entrevista per a psicopedagogs, educadors especials i 

orientadors). 

8) Podria descriure les mesures administratives (canvi de nom, canvi d'uniforme…) que 

es duen a terme al centre educatiu per atendre les necessitats dels nens transsexuals en aquest 

centre. 

Participant 1. “D'acord, en aquest cas... canvi de nom no n'hi ha, perquè és nom unisex, 

per la qual cosa suposo que en tot cas només seria un canvi de gènere a nivell administratiu 

al centre, però encara no ho hem portat a terme, ja que encara hi som...”. 

Participant 2. “El canvi de nom el van tramitar els pares, i vestuari... ells poden anar 

com vulguin, no hem tingut cap obstacle en aquest aspecte. Ara sí, quan arriben les notes 

intentem que no hi hagi el gènere, per evitar situacions incòmodes”. 

Participant 3. “Ara mateix no sabria dir-te... Tot aquest tema de burocràcia ja ho va 

gestionar la família, i a nivell intern el que abans et deia, nosaltres hem canviat el seu nom a 
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tots els llocs on se'ns ha permès. I tema vestuari, nosaltres no portem uniforme així que poden 

portar ja el que vulguin”.  

Participant 4. “Mmmm... és que és clar això no ho sé, perquè és clar... el canvi de nom 

no el vaig mirar perquè com que aquest nom és tant per a nen com per a nena... és clar no ho 

mirem perquè ell vol seguir portant el mateix nom, perquè també sap que és de nen i llavors la 

veritat és que no el vaig mirar i no ho sé”. 

Participant 5. “Està tot posat al protocol, llavors sí que hi ha un moment que es 

pregunta als pares si volen fer el canvi de nom sentit, si accedeixen han de signar un paper 

conforme estan d'acord d'aquest canvi de nom. Un cop fet això el que es fa a nivell de centre... 

és que direcció ho passa al SAVA i en aquest moment hi ha un canvi de nom a nivell de 

llistes”.  

9) Als nens i nenes transsexuals se'ls permet fer servir el bany o vestuari que correspon 

al sexe amb el qual se sent identificat o identificada? Per què? 

Participant 1. “D'acord, actualment els banys aquí a l'escola són unisex, no tenen nen o 

nena, no tenen gènere. En el cas del vestuari... sí que de moment se separen, però tampoc no 

ha manifestat la necessitat de... d'utilitzar el bany... el bany... vull dir el vestuari masculí, per 

tant, de moment se segueix canviant al vestidor femení”.  

Participant 2. “Sí, sempre... ara els lavabos són mixtos, però sí que és cert que com que 

durant molt de temps han estat diferenciats per gènere... encara els nens van al que era del 

sexe masculí i viceversa. I si van a la piscina també tenen la facilitat d'escollir allà on volen 

anar? Penso que els separen en nens i nenes, però no n'estic segura... m'has creat un dubte 

(riu), encara que segurament se li ha proposat que decideixi què vol fer”. 

Participant 3. “Poden anar on ells se sentin millor, també dir-te que aquí no tenim banys 

per a nens i nenes... són mixtos. Però per exemple quan aneu al pavelló o a la piscina 

municipal com ho feu? Vam parlar amb els coordinadors de la piscina, i els vam exposar el 

cas i no vam tenir cap problema ens van comentar que ell podia triar el que li feia sentir 

millor i així ho vam fer, també vam recalcar a l'alumne en qüestió, que si en algun moment 

volia canviar d'opinió no hi havia cap problema”.  

Participant 4. “Jo crec que sí però no ho sé, jo crec que sí, penso que sí que és on ell o 

ella més còmode estigui, però clar això la veritat que no estic segura, per això dic que de 

veritat necessito molta formació (riu). No passa res aquestes entrevistes intenten esbrinar 
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que cal millorar. Sí, sí. Sé que ell encara va al vestidor de nenes perquè encara no ho ha 

comunicat als seus companys, només ho sabem els adults. Sí és el que deies es respecten els 

tempos d'ell i quan ho decideixi ja es posaran en marxa els protocols”. 

Participant 5. “Sí, a nivell d'escola n'és una decisió, però normalment el que fan és 

deixar escollir el nen o nena a qui vol anar, tant a l'escola com al pavelló municipal o a la 

piscina. També cal dir que gairebé tots els banys ja solen ser mixtos”. 

10) De quina manera es protegeix els nens i nenes transsexuals de la violència a l'àmbit 

escolar? 

Participant 1. “De moment aquí no et puc contestar perquè no... simplement l'únic que 

hem fet és el que t'he comentat abans, treballar una mica el concepte que tothom pot ser com 

vulgui i que una cosa no implica a l'altra. Però tampoc no ens hem trobat amb el cas que hi 

hagi violència”.  

Participant 2. “Treballant molt el respecte, repeteixo l'assignatura de valors és molt 

interessant per treballar tot això...”. 

Participant 3. “Ho parlem molt. Aquest nen que tenim és petit, concretament de tercer de 

primària i moltes vegades sorgeixen comentaris, que crec que no són de violència sinó de 

curiositat. Quan això passa el que fem és fer-los reflexionar molt”.  

Participant 4. “De quina manera es protegeix el nen?, a veure… jo crec que primer és 

explicar-ho, explicar, intentar, sempre és una feina prèvia abans que ell ho expliqui. Per 

exemple, nosaltres ara també parlem molt, fins i tot molt abans d'aquest cas, oi? del tema que 

si portes els cabells curts no cal que siguis un nen, sí que en valors o en gairebé totes les 

àrees treballem aquest valor que impliquen els prejudicis, també llegim llibres, intentem 

donar-los aquesta informació de mica en mica. Que passa, bé com és el primer cas que em 

trobo i encara no ho ha explicat, jo no sé fins a quin punt li poden dir alguna cosa dolenta. És 

clar. Bé a ell perdó, una cosa dolenta, és que no ho sé. Suposo que parlaríem molt, 

treballaríem molt, és això aquesta feina prèvia d'explicar, però en el moment que passa 

alguna cosa dolenta ara mateix jo suposo que seria parlar. Encara no ha passat no? No ha 

passat, no ha passat”. 

Participant 5. “També hi ha un protocol establert, que exactament és el de violència de 

gènere. I evidentment es protegeix l'alumne al màxim i s'informa tots els alumnes que, davant 

de qualsevol comentari, o actitud es treballa a l'aula o a nivell de tutoria o valors...”. 
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Dins la mateixa categoria, respostes de l'entrevista aplicada als directors 

8) Podria descriure les mesures de sensibilització que es duen a terme al centre educatiu 

per atendre les necessitats dels nens transsexuals. 

Participant 6. “Sí, va ser a través d'un treball de recerca que estava enfocat justament 

amb el col·lectiu LGTBI i el van fer l'alumnat de quart, i aquest mateix grup el va exposar al 

grup de tercer prèvia revisió de la directora. La veritat que només ho van fer aquell any i no 

hi ha hagut més continuïtat”. 

Participant 7. “Mira nosaltres vam començar, pràcticament sense adonar-nos que 

estàvem fent una tasca en aquest sentit, teníem un parell d'alumnes que estaven en procés 

trans, un quan arribava el dia LGTBI, un d’ells sempre organitzava el dia, passava per les 

tutories i llegia un manifest. Aleshores es va anar augmentant aquest grup, al final eren 3 o 4 

alumnes molt sensibilitzats amb aquest tema i organitzaven uns escrits, unes reflexions i 

passaven per les tutories i en parlaven obertament, sempre es creava un bonic debat. Com a 

docents, les mesures que vam adoptar van ser les formacions”.  

9) Als nens i nenes transsexuals se'ls permet fer servir el bany o vestuari que correspon 

al sexe amb el qual se sent identificat o identificada? Per què? 

Participant 6. “Se'ls deixa triar, ara ja no hi ha banys de nens o nenes, ara poden triar on 

anar. I quan van a piscina, al vestidor també poden triar on volen anar”. 

Participant 7. “Aquí al centre no tenim classificats els banys per sexe. I per exemple si 

van a la piscina municipal? Es parla molt abans, per exemple, quan han anat a la piscina tot 

el tema dels vestidors s'ha estudiat molt bé. Al final sempre se li dóna l'opció, aquí hi ha dues 

coses, ell sempre ha d'anar on ell vulgui i se senti més còmode, ja sigui en grup, o individual, 

però s'ha de contemplar que el fet que tota la classe vagi a dos vestidors , els nens d'una 

banda i les nenes per l'altra, i la nena trans individual... encara que no ens ho sembli aquesta 

darrera opció li pot afectar perquè és l'única persona que té marcada una diferència. Per 

tant, cal estudiar molt bé i contemplar la idea que dins dels vestidors hi hagi portes 

individuals, així podem respectar la seva intimitat i no la desplacem del grup”.  

10) De quina manera es protegeix els nens i nenes transsexuals de la violència a l'àmbit 

escolar? 
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Participant 6. “No ens hem trobat, però seguiríem el protocol de convivència i 

actuaríem com en un altre cas de violència. A més, també tenim una feina molt continuada 

amb l'assignatura de valors”.  

Participant 7. “Doncs estant molt atents, no n'hi ha cap altra. Sobretot, en els moments 

de més relació com són els patis, la figura del professor de guàrdia és molt important. En 

definitiva, sempre ens hem d'avançar al perill i intervenir. Treballem molt amb racons, llibres, 

els conceptes també es treballen a l'assignatura de valors... és un treball diari”.  

 

Categoria 3. Estratègies emprades pels centres educatius seleccionats pel que fa a la 

formació de la comunitat educativa en matèria d’identitat sexual i de gènere. (Preguntes 11-

15 de l' entrevista per a psicopedagogs, educadors especials i orientadors) 

11) Heu rebut formació respecte a l'atenció a la diversitat en aquest centre educatiu, 

específicament pel que fa a l'atenció de les NEE dels nens i nenes transsexuals? 

Participant 1. “(Riu), no encara no, (riu)”.  

Participant 2. “Sí, sí... les primeres les vam fer via Meet, ja que estàvem confinats. 

Després del confinament també vam poder parlar amb persones que han viscut aquest procés, 

associacions, famílies... Les  formacions són anuals o esporàdiques? Potser ja no ho fem tan 

seguit, però sí que de tant en tant ens reciclem una mica amb alguna formació/xerrada”. 

Participant 3. “Sí, arran dels casos que ens hem anat trobat, hem fet formacions només 

l'equip docent que tenia l'alumne, una formació molt concisa. Aquesta formació la vam poder 

enregistrar i passar-la després al claustre. També en vam fer una altra, que aquesta ja estava 

oberta a tot el claustre amb CASATRANS”.  

Participant 4. “No”. 

Participant 5. “A veure els centres han de demanar aquesta formació i aleshores quan 

s'informa a claustre i direcció i és acceptada se'ls fa, però és una formació a nivell de centre. 

Aquesta formació pot ser gratuïta o pagant, a nivell de departament hi ha una formació 

gratuïta, si després es vol ampliar han de mirar entitats”. 

12) Hi ha en aquest centre algun pla d'acompanyament dels estudiants transsexuals i les 

seves famílies per al coneixement i la comprensió de la realitat d'aquests alumnes? 

Participant 1. “Ara actualment no en tenim cap, i crec que cap centre té, són els del 

Departament”.  
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Participant 2. “Nosaltres seguim el protocol establert pel Departament, ja a partir 

d'aquí treballem”.  

Participant 3. “No, bé no sé si la part de la secundària ho tenen, però sincerament 

desconec si existeix aquest document”.  

Participant 4. “La veritat... és que no sé, jo crec que no, jo crec que no... però no sé. 

Perquè és això, el que estic buscant, bé... estem buscant perquè estem la Núria i jo i estem 

buscant informació, però clar la Nuri també és la que parla més amb direcció, s'encarrega 

molt més, jo sí que hi vaig molt amb ella ( i com ho fem?, o mira aquest llibre o aquest o això 

ho hem de fer així...) bé suposo que es tindrà alguna cosa, però és que no ho sé, no t'ho puc 

assegurar, no ho sé”.  

Participant 5. “No perquè és clar, un pla ja seria el protocol, i en aquest protocol ja ve 

tot establert, a nivell d'aula com a acompanyament a nivell individual de l'alumne, com a 

acompanyament de la família i del centre”.  

  

13) Hi ha plans de formació organitzats per l'escola i adreçats a la comunitat respecte a 

la transsexualitat a l'edat infantil i adolescent? 

Participant 1. “No, cap (riu)”.  

Participant 2. “Si, No me'n recordo del nom, bé va ser l’Eva de l'EAP la que ens va 

assessorar i guiar en el procés del canvi”. 

Participant 3. “No t'ho sé dir, potser sí que existeixin, però jo personalment no els 

conec”. 

Participant 4. “No ho sé. Ho sento, però és que no ho sé, també pot ser que jo no ho hagi 

preguntat ehh... potser sí que ho tenen i sóc jo que no ho sé...”.  

Participant 5. “No, aleshores és el centre qui ho demana, després es fa a nivell de 

claustre o a nivell d'equip docent depèn del que demani el centre. Aleshores aquesta formació 

sí que existeix perquè a nivell de comarca de Girona hi ha l'equip LGTBI, que ens permet 

aquesta formació, un cop la realitzem nosaltres la proposem al centre”. 

14) Quines són les mesures que es fan en cas d'assetjament per identitat sexual? 

Participant 1. “Suposo que feines de… de… com en qualsevol cas d'assetjament, feines 

de… de… de… participació de grup, de dinàmiques i totes aquestes coses. Però no hi ha un 

pla específic destinat a això”.  
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Participant 2. “De moment no m'he trobat amb el cas, encara són petits... però és clar la 

diversitat que tenim cultural per dir-ho així... et classifica a “tu eres una nena i tu un nen”. 

Això sí que el pots trobar, però bé es treballa amb igualtat com qualsevol altre tema...”. 

Participant 3. “Les mesures que fem a primària és més assemblea, més reflexió, 

treballar el concepte d'empatia. Treballa igual l'assetjament per bullying que per ser trans? 

Sí, exactament el procediment és el mateix per a tots els casos, hem de fomentar el respecte 

vingui d'on vingui, és a dir, treballem la diversitat de forma general”. 

Participant 4. “Les mesures suposo que és el que llegim al protocol, no? parlar amb 

direcció, obrir protocol ehh... després ehh... parlar amb les famílies primer, per quan els nens 

vagin amb la notícia a casa, que les famílies sàpiguen com parlar, que això és el que més por 

em fa la veritat , això és... és, jo sé que dins de la classe i a més aquesta clase, que són molt 

bonics i...i… la veritat no els veig de dir... “no perquè tu ets un nen o una nena”, no els veig. 

Jo veig més problema a les cases, és el que més em preocupa”. 

Participant 5. “Bé, és que se segueix el protocol d'assetjament, i en aquest entra 

assetjament entre iguals, bullying... vull dir és igual de greu un insult a un altre per tenir una 

raça diferent com que insultin un nen o nena trans, la gravetat i el procediment per radicar 

aquestes actituds és el mateix”. 

15) Quines són les vostres opinions o suggeriments respecte a l'atenció a la diversitat 

que actualment es duu a terme en aquest centre educatiu? 

Participant 1. “Jo per a la meva formació, ho tinc claríssim, perquè anem molt, molt, 

molt perduts. I consideres que aquesta formació hauria de ser general o més específica? Jo 

la faria per a l'equip docent, en general, perquè ja que tens un cas doncs considero que és 

important que sapiguem com...tractar-ho, però a més per tenir una mica d'eines no? Perquè 

ens trobem que ens hem de... per sort ens ajudeu vosaltres i tal... però clar ens trobem una 

mica desemparats no? I és el que mai no saps si t'estàs equivocant o ho estàs fent bé”.  

Participant 2. “Sobretot, informació i formació (riu). Creus que la formació ha de ser a 

nivell de l'equip directiu o de claustre? Penso que la formació ha de ser generalitzada a tot 

l'equip docent, el trànsit és un procés lent, que passa per moltes etapes i segurament molts 

docents els tocarà estar amb ell o ella en algun moment, és per això que han d'estar 

connectats amb aquesta realitat”. 
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Participant 3. “No crec que hi falti res, perquè, a més, per exemple, s'han canviat moltes 

coses des de la fusió institut-escola. Per exemple, nosaltres ara fem reunions setmanals, abans 

en fèiem una al trimestre, per tant, amb això penso que ja hem guanyat. Potser sí que ens 

trobem que amb l'atenció a la diversitat... sempre... hi ha un referent a primària, un altre a 

secundària... però penso que estaria molt bé incloure altres persones que ens ajudessin en 

aquest procés”.  

Participant 4. “Bé és el que dic, jo crec que no estem formats, hem de formar-nos, que si 

per exemple jo ara estic buscant tot això, és el que vaig dir a la Núria, jo per molt que busqui, 

jo no sé si el any que ve estic aquí o si l'any que ve aquest nen està amb mi, que el més segur 

és que no o sigui tota aquesta formació hauria de ser de claustre, ho hauríem de saber tots, 

encara que el nen ara només vulgui que ho sàpiguen quatre mestres. però també ho han de 

saber tots per quan arribi el moment estar. Perquè jo és clar quan arribi… el primer moment 

em vaig quedar en xoc, i mira que ja ho sabia perquè jo vaig parlar amb la mare, però va 

ser... què faig?, com he d'actuar? Et vas trobar perduda no? Sí, jo crec que és això, i és clar 

per molt que em formi jo, és això si l'any que ve me'n vaig i ve un altre mestre, estarem igual 

de perduts. Consideres aleshores que hauria de ser una formació general no? Sí, sí 

general”. 

Participant 5. “Crec que cada cop més l'atenció a la diversitat es fa, però encara queden 

serrells que anar tallant, ja que no tothom ho fa igual. Però penso que a poc a poc s'ha anat 

conscienciant, encara que queda molt per treballar... i aquesta és la nostra feina (riu)”. 

  

Dins la mateixa categoria, respostes de l'entrevista per a directors dels centres 

educatius (Preguntes 11-15) 

11) En aquest centre educatiu hi ha plans de formació del professorat respecte a l'atenció 

a diversitat, específicament pel que fa a l'atenció de les NEE dels nens i nenes transsexuals? 

Participant 6. “Sí, vam fer el curs passat, crec que en vam fer dos, però aquest any no 

hem continuat”.  

Participant 7. “El pla de formació s'activa cada curs sobre la base de les necessitats 

existents, i està obert a les propostes que fa l'equip docent al claustre. Però, per exemple, el 

tema de la formació a l'àmbit trans, va venir suggerit per l'equip directiu. L'equip directiu 

quan hi ha un tema que creu que ha de formar part del pla de formació del centre ho proposa 
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i ho inclou.  Són gratuïtes aquestes formacions? Depèn hi ha que són pagant i altres que són 

gratuïtes. Nosaltres hem fet un mixt”.  

12) Hi ha en aquest centre algun pla de formació orientat a la comunitat educativa per al 

coneixement i la comprensió de la realitat de la població transsexual en la infància i la 

joventut? 

Participant 6. “No”. 

Participant 7. “El que fem aquí és de forma subtil, normalment acordem que no fem 

visible de forma única, sinó entrar-ho dins una normalitat, per exemple, si és el dia trans 

enviem a les famílies un missatge molt gràfic, recordant aquesta sensibilitat a la societat. Ara 

enviar tot un discurs a les famílies posant-los un text enorme, no. Però també és veritat que 

les famílies que estan afectades directament, estan molt al cas de què fem al centre”.  

13) Quins són els organismes a què acudeix en cas de detectar assetjament escolar per 

motius de discriminació deguda a la identitat sexual? 

Participant 6. “(Silenci), la veritat és que ens informa sempre l'Eva de l'EAP, seguim el 

protocol establert, també dir-te que hem d'informar a inspecció els casos que tenim”.  

Participant 7. “Hi ha uns protocols establerts molt clars que estan penjats al portal de 

centre, estan a la base de tots els portals directius. Jo crec que quan 'hi ha un cas evidentment 

es tracta a nivell d'altres temes, com ara mediació... per tant, la mediació és l'eina més bàsica, 

ràpida i efectiva que tenim. Però després, hi ha molts altres mecanismes, tenim la comissió de 

convivència del consell escolar, tenim l'EAP... per mi l'EAP és un referent molt bàsic, a mi 

quan hi ha qualsevol cosa que se m'escapa sempre em comunico amb l'EAP, també tenim un 

inspector de referència trans”.  

14) Quines són les mesures correctives que s'apliquen en aquest centre, si hi ha 

assetjament escolar per motius d'identitat sexual? 

Participant 6. “En principi per identitat sexual, serien les mateixes que tenim recollides 

al protocol i el tractaríem de la mateixa manera que qualsevol altre cas d'assetjament, no hi 

hauria cap diferència”.  

Participant 7. “S'apliquen les normes d'organització de centre les NOF, exactament 

igual que amb un altre tema, és el mateix haver fet un robatori d'un ordinador a classe, que 

fer un insult racista... s'han de respectar igual tots i totes”.  
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15) Quins són els vostres suggeriments respecte a la implementació de programes 

d'educació sexual en tots els nivells educatius? 

Participant 6. “Potser sí, estaria bé començar ja des de primària, a infantil ja es treballa 

amb contes i material. Però sí que potser seria adequat que vingués una persona específica i 

expliqués una mica què és la diversitat. Consideres que hi hauria d'haver més formació a 

nivell d'equip docent? Sí, jo crec que sí”. 

Participant 7. “Mira, a mi hi ha alguna cosa que em molesta molt, jo sóc molt poc 

feminista per no dir res, i alhora crec que sóc molt sensible amb tots els temes del respecte 

per les persones, però jo crec que ara estem fent una muntanya de tot això i ho estem traient 

de context. Per què ara aquest accent tan posat amb els alumnes trans? Fixa't que quan 

tractem els alumnes trans, els tractem com si estiguessin fora de la diversitat. Per què? Jo no 

ho entenc això... al final jo penso que el mal que ho passa la persona, és perquè posem tal 

accent amb això i tanta importància que no veiem que estem fent més mal que bé”.  

 


