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ACTIVITATS

ESO

Activitats de Previsionat del videoclip

1. Que signifiquen les sigles LGTBI? 

 

2. Reconeixes la bandera LGTBI?  Saps quines banderes són les altres?

Escriu el nom sota cada bandera, al costat del número: 
 

LGTBI (primera)         Transexual          LGTBI (definitiva)       Bisexual

                      
  (1)                                                                (2)                                                (3)                                                              (4)

3. Quin significat tenen els colors?

Unix els colors de la columna A amb el seu significat en la columna B

    A     B

Rosa màgia i art
Roig vida
Taronja natura
Groc  sexualitat
Verd salut
Blau esperit humà
Celeste serenitat i harmonia
Violeta llum del sol

Consulta i esbrina sobre els colors de la bandera als següents enllaços. 

http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/cual-es-el-origen-de-la-
bandera-gay-111391773945

4. Després de veure el vídeo sobre la breu història de la bandera LGTBI, tria una 
de les següents respostes:

 http://www.teinteresasaber.com/2014/02/cual-es-el-significado-de-la-bandera.html

1. La bandera LGTBI va nàixer a: 
a) EEUU b) Anglaterra c) Alemanya          d) Austràlia   

     1
2. Va ser dissenyada per:

http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/cual-es-el-origen-de-la-bandera-gay-111391773945
http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/cual-es-el-origen-de-la-bandera-gay-111391773945
http://www.teinteresasaber.com/2014/02/cual-es-el-significado-de-la-bandera.html


a)  Norman Baker   b) Norman Gilbert     c) Gilbert Baker       d) Gilbert Norman

3. La va dissenyar l'any:
a) 1960 b) 1968 c) 1970           d) 1978

4. Va ser una comanda de l'orgull gay de:
a) New York b) California c) New Jersey           d) Paris

5. El disseny està inspirat en la cançó...... de Judy Garland
a) Over the rainbow b) Above the rainbow
c) Under the rainbowc) On the rainbow

6. La versió original tenia …... franges.
a) 8 b) 7 c) 6 d) 9

Activitats de Visionat i Post visionat del videoclip

5. Observa el vídeo clip de la cançó 'Tendresa Insubmisa' del grup musical El 
Diluvi i contesta les preguntes.

https://www.youtube.com/watch?v=JFBfHFSB7N8

a) Quants tipus de relacions 'tendres' has observat al videoclip de la cançó?  
    Descriu-les. 
b) De quins tipus coneixes? Familiars, amistats, conegudes, famoses ...
c) Creus que podries descriure d'altres tipus?
d) De quina manera es veu reflectida la tendresa?
e) Que opines del que has vist? Reflecteixen les imatges el que diu la lletra de la 
     cançó?

6. Amb quin cartell relacionaries la cançó? Tria un i explica per què.

                      

                              

7. Llig i reflexiona sobre la lletra de la cançó, després digues que pot significar les 
següents expressions:

'tendresa insubmisa' 'esborrem això que ens han contat'
'cor desobedient' 'Junts som la sal de la terra'     2

TENDRESA INSUBMISA

https://www.youtube.com/watch?v=JFBfHFSB7N8


La teua tendresa insubmisa,
El teu cor desobedient...
Ens imagine esguellant la geografia
creuant països, mirades i destins,
fent de la vida la millor filosofia
juntant les mans, creuant els dits.

Com el fort vent que ens ha guiat
per les dreceres de l’oblit,
esborrem allò que ens han contat,
inventem noves formes de delit

Estime la teua tendresa insubmisa
Estime el teu cor desobedient
Estime el teu cos que crida vida
Estime tot allò que ens diem

La tardor dels nostres dies
El relleu dels teus pits
la llum de les nostres vides
la profunditat del teu melic
Als ulls, una espurna de guerra;
al puny, un grapat d’arena,
perquè junts som,
junts som la sal de la terra

Estime la teua tendresa insubmisa
Estime el teu cor desobedient
Estime el teu cos que crida vida
Estime tot allò que ens diem

La rebel·lia d'un cor sublim
Bombeja amb força
Tendresa Insubmisa
Cercant en el camí
de la infinita tendresa
el teu cor desobedient
El foc de la revolta,
esta nit desprèn
tendresa insubmisa
Vivint amb tot el risc
guardant tota esperança,
Amb la flama encesa d'una tendresa
que mai descansa, i jo...

Estime la teua tendresa insubmisa
Estime el teu cor desobedient
Estime el teu cos que crida vida
Estime tot allò que ens diem

8. Saps frases fetes que signifiquen 'estar unides (persones) molt fortament'?
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9. Comenta amb companys i companyes:



Altres parts de la cançó que tal vegada no has comprés bé
Allò que t'ha cridat més l'atenció i que t'ha agradat

10. Al següent enllaç trobaràs un breu article al voltant de la cançó. Llig-lo i dóna 
la teua opinió.

https://www.diarilaveu.com/noticia/24899/amb-la-tendresa-insubmisa-el-diluvi-reivindica-
que-tothom-pot-estimar-com-vulga

11. Quants tipus de famílies/parelles coneixes?

12. Comenta el contingut dels cartells amb les companyes i els companys del 
grup.

                   

        

                                                            

13. Com definiries l'LGTBIFÒBIA?

Comprova la definició a les pàgines 21 i 22 del següent enllaç: 

http://cogam.es/wp-content/uploads/2016/12/Taller-de-sensibilización-frente-al-acoso-escolar-
LGTB-fóbico.-Gu%C3%ADa-de-implementación-talleres-en-centros-educativos-de-ESO.-
Educación-COGAM-2016.pdf
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14. Quines creus que són les manifestacions homòfobes més freqüents entre 
escolars? I entre adults?

15. Eres homòfob/a? Comprova-ho al següent test:

https://es.slideshare.net/demysex/test-homofobia
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BATXILLERAT  i 
CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

1. Després d'obsevar el video (1) de 'Tendresa insumisa', llig aquest poema (2) i 
comenta'l. Subratlla la frase que t'ha agradat més i explica per què.

(1) https://www.youtube.com/watch?v=JFBfHFSB7N8

(2) http://gregatrey.blogspot.com/2018/06/tendresa-insubmisa-el-diluvi.html

 

2. Completa els textos i digues a quina definició correspon:

Orientació sexual  Rol de gènere Identitat de gènere
Sexe biològic  Gènere Identitat de gènere divergent

 
1. ______________________ des d’un punt de vista anatòmic i fisiològic, el sexe és el conjunt
de trets emprats per a distingir els mascles de les femelles al regne animal, i per tant, en l’espècie 
humana. Cal tindre en compte, però, l’existència d’éssers vius amb intersexualitats, també en 
l’àmbit escolar, i ser conscients que és un tret biològic complex i sotmés a canvis al llarg de tot el 
cicle vital d’una persona. 

2. _______________________ és una construcció social, que es transmet a través dels 
agents de socialització (família, escola, grup d’iguals, mitjans de comunicació, etc.), es reprodueix
i es transfereix amb un grau d’exigència variable, que l'estructura social determina per als seus 
integrants. La família transmet abans que ningú els valors vigents, i dins d'aquests valors, 
s’inclouen els rols, comportaments i expectatives que s'assignen a cada gènere i que afecten la 
identitat de les persones. 

3. _______________________ és la vivència íntima i individual que cada persona fa del seu 
propi sexe i d’unes característiques de gènere, tal i com cada persona la sent i autodetermina, 
sense que puga ser definida per tercers, ja siga corresponent o no amb el gènere assignat 
socialment al moment de nàixer. 

4. _____________________   és el terme emprat per a referir-se a aquells interessos i 
preferències no coincidents amb les normes culturals generalment acceptades per a cada un dels 
dos gèneres considerats normatius (homes i dones). 

5. ______________________ es refereix a la vivència social del gènere en aspectes com la 
vestimenta, el llenguatge i altres pautes de comportament que són considerades com a 
masculines, femenines o andrògines en una societat i moment històric concret. 

6. ______________________ tendència d'una persona a sentir atracció sexual, emocional o  
afectiva per les persones d'un gènere o sexe. 
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DEBATEM  

3. Llig l'article i contesta les preguntes.

Cogam pide a la Fiscalía que actúe de oficio por la "persecución política" de Vox a las personas 
LGTBI:  (eldiario.es 12/07/2019)

https://www.eldiario.es/madrid/COGAM-Fiscalia-persecucion-Vox-LGTBI_0_919708640.html

a. Per què es demana l'actuació de la fiscalia?
b. Contra qui es demana?
c. A quines persones s'adrecen els programes dels cursos de Cogam?
d. De quins partits polítics parlen? Per què?
e. Quins són els arguments contra VOX?
f. Quina és la resposta de Isabel Díaz Ayuso?

4. Debatem sobre les opinions de les diferents opcions polítiques i el contingut de 
l'article.

PREPARACIÓ DEL DEBAT

Es triarà a sort quin grup representarà en el debat a les organitzacions i grups polítics 
que intervenen:

Cogam Vox Ciudadanos PP i Isabel Diaz Ayuso
Unidas Podemos PSOE

Els integrants de cada grup buscaran informació al voltant de les diferents opcions 
polítiques i d'idees i conceptes que ixen a l'article, tals com:

Què és Cogam?
Què significa 'actuar d'ofici'
Què és la LOMCE?
Què vol dir 'contingut transversal'?
Què és un delit d'odi?

Per la representació del diàleg en forma de role-play es triaran a dos membres de cada 
grup que seran els que exposaran les idees i frases que el grup ha treballat.
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Aquesta impressió d'unitats didàctiques consta de 100 exemplars 
per distribuir en  el V Festival de Famílies Orgulloses, 
celebrat el 31 d'agost de 2019 a la Biblioteca de la Mar 

a la Platja d'Almassora, Castelló.

A la web de Stepv-Intersindical i Castelló LGTBI
 es posaran a disposició la versió digital 

de les unitats i els fulls fotocopiables 
amb les activitats per l'alumnat.

Castelló, Agost 2019
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