
1 - Coñecías a algunha destas mulleres? 

2.- Cal destas persoas loita polos dereitos das persoas maiores LGTBI+? De onde é? 

3.- Existen coincidencias nas biografías destas rapazas/mulleres?

5. Coñecías que as directoras e guionistas da saga Matrix son mulleres trans? Crees que existen suficientes 
papeis de mulleres protagonistas no cine e, en concreto, de mulleres trans? Que tipo de personalidade, 
actitude ou historias soen interpretar as mulleres protagonistas e, en concreto, as mulleres trans? 

 - Por qué crees que hai tan poucas directoras, guionistas e productoras no cine? Busca tres e anota os 
seus nomes e as súas obras.

NOME: CURSO:



4 - Elixide algún destes temas para debatir e investigar na clase:

Cada tema vai acompañado cunha breve introducción para 
darvos ideas de por onde empezar, pero podedes ir máis alá!

 A - Cisheteronorma, roles e estereotipos de xénero

O primeiro: Actualmente, a nosa sociedade ríxese en moitos casos por un modelo cisheteronormativo. 
Sabedes o que é? 

Este modelo invisibiliza ás persoas e mozas LBT. Como creedes que lles pode afectar o feito de que só se 
impartan as clases dende un punto de vista cisheteronormativo? Creedes que inflúe no seu rendemento 
académico e nos logros que poidan acadar? Como pode influir en vós/na vosa forma de pensar este siste-
ma? Como creedes que pode afectar a unha rapaza trans da vosa idade medrar sen referentes positivos?.

 B - Rexeitamento e inclusión

Existe maior rexeitamento familiar e social cara as rapazas/mulleres trans que cara aos rapaces/homes 
trans? Por que o creedes? Cal é a idade media de esperanza de vida dunha muller trans en Latinoaméri-
ca? A que se debe? Creedes que é importante a discriminación positiva para certos colectivos? (mulleres, 
mulleres trans, con diversidade funcional, migrantes...)

 C - Etiquetas

Sara di : “ Só quero ser unha rapaza máis, Sara, non Sara “a trans” ”. Que mensaxe creedes que hai 
detrás? Son necesarias as etiquetas? Que consecuencias pode ter convivir con unha toda a túa vida? Que 
aporte positivo poden ter na sociedade? Considerades que se pode facer mal uso delas?



8.- Na política española existen máis mulleres trans, existen en Europa? 

    a. Crees que é importante a paridade electoral? Por que?

    b. Crees que é importante a discriminación positiva para certos colectivos? Por que? 


