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Fitxa Activitat: “Observació Participant”. Post-activitat mes de gener (A2). 

 

Descripció de l’activitat: En aquest cas, l’activitat es basa en observar, analitzar i redactar el 
comportament humà de la pròpia societat i discernir entre les actituds/situacions positives i 
negatives relacionades amb l’eix que pertoca: LGTBI. Per tant, han de diferenciar el que és una 
situació que consideren que té relació amb l’eix LGTBI i “categoritzar” si són bones pràctiques 
socials o dolentes. 

Previ a l’observació es pot intentar fer una definició del concepte LGTBI i/o LGTBI Fòbia però feta 
per la pròpia infància per veure que es el que entenen; un cop feta la pròpia definició per part de la 
Infància, es poden acotar amb les que donem a l’apartat de “Valors bàsics a transmetre”. 

La Observació es pot fer de forma distesa, no és necessària una gran implicació; més aviat és 
observar el dia a dia i fixar-se una mica en la temàtica pertinent. Alhora, poden demanar a les 
persones que observen que li defineixin el concepte LGTBI i/o LGTBI Fòbia. 

Per a una millor i fàcil observació, el primer que s’ha de fer es triar el lloc i col·lectiu de persones 
que vols analitzar. Per a totes les observacions que es faran (3 en total), poden fer-les al mateix 
espai i/o repartir-se diferents punts del poble. Alhora, es poden fer les observacions de forma 
individual o amb altres membres del Consell de la Infància. 

Per anar be, s’ha d’intentar no molestar i passar desapercebuda, tornar-se familiar amb l’espai 
abans de començar a observar, mantenir observacions curtes al principi per a no saturar-se i 
buscar paraules claus en les conversacions que tinguin relació amb la temàtica de l’observació. 

Llibreta de camp: Per acompanyar la observació, poden dur una llibreta/quadern com a eina per al 
registre de l’observació. 

Valors bàsics a transmetre: En aquest apartat no fan falta gaires valors a transmetre perquè és 
exclusivament l’observació del comportament humà. L’única cosa que hem de transmetre és que 
siguin respectuoses amb les persones que observen i que si algú els hi demana què estan fent 
que ho expliquin perquè no estan fent res dolent, al contrari, estan intentant comprendre a la 
societat per millorar-la. Si les persones observades no ho volen, que demanin disculpes i diguin 
que no tornaran a observar-la. 

Tanmateix, deixem definicions de LGTBI (font: Steilas) que poden ajudar a entendre els 
conceptes. No obstant, aquestes definicions s’haurien d’utilitzar un cop s’ha pensat i apuntat la 
definició generada exclusivament per la Infància; sino no podrem analitzar des de quin punt 
partim. 

LESBIANA: Dona que se sent emocionalment o físicament atreta per altres dones.  

GAI: Home que se sent atret emocionalment o físicament per altres homes.  
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TRANSGÈNERE: Persona que no està d’acord amb el gènere assignat  
quan va néixer, que rebutja el binarisme de gènere i no se sent 6  
identificada amb el gènere masculí ni femení. Per això habitualment no se sotmet a cirurgia per 
assignar-se a un gènere concret.  

TRANSEXUAL: Persona que no està d’acord amb el gènere assignat quan va néixer. Per sentir-
se a gust amb el seu cos necessita passar per processos quirúrgics, hormonals i psicològics, i 
reflectir en els documents oficials el canvi de gènere.  

TRANSVESTIT-IDA: Persona a la qual li agrada utilitzar roba que no es correspon amb el seu 
gènere segons les normes establertes. No és quelcom constant en la seva vida, i no té a veure 
amb la seva orientació sexual.  

BISEXUAL: Persona que se sent atreta per dones i homes.  

INTERSEXUAL: Persona que compta amb característiques genitals d’home i de dona. Els seus 
cromosomes no s’adeqüen al model binari XY o XX. Se l’ha anomenada «hermafrodita», si bé 
aquest terme té un cert sentit negatiu. En la majoria dels casos se li assigna un gènere determinat 
i per a això utilitza la cirurgia. Aquesta assignació acostuma a ser una font de problemes físics i 
psicològics, i en molts casos les persones intersexuals no estàn d’acord amb el gènere assignat 
quan neixen o a l’adolescència.  

QUEER: En anglès significa rar o rara, gallimarsot, marieta i en general s’utiliza per definir a la 
persona que viu al marge de la norma. Per una banda, també es refereix a un corrent social que 
va sorgir vinculat al moviment feminista als EUA durant les dècades dels 80 i 90. Aquest corrent 
fuig de les identitats estàtiques que culturalment se’ns imposen, entenent que les persones 
transiten entre els gèneres. I per una altra banda, fa una reflexió seriosa quant als privilegis: la 
raça, la classe social, el lloc de naixement i el gènere ens converteixen en persones amb privilegis 
o sense, i generen ciutadans de primera, de segona o de tercera. 

Font: Steilas 

Material necessari: - Llibreta de camp (paper i boli). 


