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Benvinguts a la nostra escola! Tot just comença un dia atrafegat.  
Els nens i nenes arriben amb els seus pares i cuidadors, i els professors 

els esperen al pati. La nostra escola potser s’assembla a la teva,  
o potser és una mica diferent. 

ENCANTATS DE CONÈIXER-TE!

OWAIN

CYMRU AM BYTH

GAL·LES MOLA!
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Algunes persones prefereixen estar 
acompanyades sempre que poden. 

Alguns de nosaltres 
som tímids...

…i n’hi ha a qui  
els encanta ser  

el centre d’atenció. 

No hi ha ningú més al món que sigui com tu. Cadascun  
de nosaltres és únic. No tan sols pel nostre aspecte,  

sinó també per la nostra manera de veure i experimentar  
el món. Fins i tot els bessons idèntics tenen  

personalitats diferents. 

TOTS SOM ÚNICS 

Em poso una mica 
nerviós quan conec 

gent nova. A vegades, 
també tinc vergonya 
si vaig a una festa, 
encara que conegui 

tothom.

Mira! 

M’encanta jugar 
amb els meus 
amics, però 

també m’agrada 
estar sol. 

Si pogués, 
m'estaria amb 
els meus amics 
TOTA l’estona.  

Per a mi  
és difícil 

estar amb 
molta gent. 

SAP  
JUGAR  

ALS ESCACS  
I EXPLICAR 
ACUDITS.

LI 
ENCANTEN 

ELS LLIBRES 
I ELS 

ANIMALS. 

Tots som diferents,  
però també tenim moltes 

coses en comú. Per això, tots 
hauríem d'intentar...

TRACTA BÉ 
ALS DEMÉS! 

LI AGRADA 
EL FUTBOL, 
LA NATACIÓ 

I LA MÚSICA. 

Cada un de nosaltres té facilitat per fer coses  
diferents i tots tenim gustos i aficions diversos. 

     A
NIM

ALS 

  DE
L 

MÓN

BANC 
DE  

L'AMISTAT

GAL·LES MOLA!

CYM BYTH
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A la nostra escola,  
tots nosaltres tenim 

MOLTES coses en comú.
Ens ENCANTA  

l'esport!Ens agrada 
dibuixar i pintar. 

Ens agrada 
disfressar-nos! 

Juguem a un joc que ens 
hem inventat que es diu 

«fet i espantar».

Has de donar un 
ensurt a la persona 
que li toca buscar. 

Pot ser que tinguis moltes coses en comú  
amb algú i que també sigueu diferents  

en moltes altres. 

TOTS també tenim en comú una altra 
cosa. Experimentem els mateixos 

sentiments. Podem estar preocupats, 
feliços, espantats, emocionats, tristos, 

enfadats, tranquils, de mal humor…  
I tenir MOLTS altres sentiments més! 

A tots dos ens encanten  
la música i la dansa, i ens agrada 

el mateix grup de música. 

Els nostres pares són  
de països diferents i tenen 

religions diferents,  
però som amics  

i les nostres famílies, 
també. 

A mi m’encanta  
el futbol i a ell no,  

però som bons amics. 
A tots dos ens 

agrada llegir, nedar  
i jugar a videojocs. 

Anem junts d’acampada!  
A mi m’encanten les samosses 
del seu pare i a ell, els blinis  

de la meva mare. 

DIFERÈNCIES 
I SEMBLANCES
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Sovint dividim les persones  
en homes i dones, en nois i noies,  

però hi ha persones que no 
encaixen en cap d’aquests grups. 

Les diferències externes del cos, com també les internes, 
conformen una escala complexa en què «el masculí»  

i « el femení» es troben en els extrems. Però hi ha  
moltes persones «intersexuals» i d’altres que es troben  

en un punt intermedi. 
La «identitat de gènere» és la teva percepció de si et  
sents noia, noi, ni noia ni noi, o una barreja de tots dos.  

Les persones que no se senten ni noia ni noi són «no-binàries».  

* Pots expressar la teva identitat  
amb les paraules que facis servir per  

descriure’t, com, per exemple, els pronoms.  
Jo uso «elli», però algunes persones  
no-binàries utilitzen «ell», «ella»  

o algun altre. 

NOIES I NOIS No fa tant de temps, encara hi havia 
normes sobre el que podies fer en 

funció de si eres home o dona.  
En alguns països, encara n’hi ha. 

La meva àvia em va 
ensenyar a cosir, però 

diu que quan era petita 
només cosien les dones!

Abans només 
podien votar 

els homes! Sort que  
no he de portar 

faldilles! 
Abans el futbol 
femení estava 
prohibit! Quin 

disbarat!

No hi ha joguines de nens ni joguines de nenes, i el mateix passa amb  
els jocs, els llibres, les aficions i altres activitats. Tots els nens i nenes  

(i els adults) poden llegir, jugar i fer les mateixes coses. 

Hi ha gent que pensa que ens hauríem de comportar d’una manera 
concreta en funció del nostre gènere, i diuen coses com «els homes són 
forts» i «les dones són sensibles». Però no t’has de comportar de cap 
manera concreta pel teu sexe o gènere. Ets lliure de ser qui vulguis ser. 

GRACEJASPERANDY NATTY SASHA NADEEM

La meva mare d’acollida 
coneix l’Steph, que és  

no-binària. S’identifica amb  
el pronom «elli» en comptes 

de «ell» o «ella».  
Això diu l’Steph…

* Quan coneixes algú, és de bona educació 
preguntar-li quin pronom utilitza i alhora,  

dir-li els que tu fas servir, ja que, a primera vista 
no es pot determinar el gènere d’una persona. 

   * Quan parles amb algú, si no saps amb quin nom 
adreçar-t'hi, és millor utilitzar elli fins que t’ho 

digui o li ho puguis preguntar.

* Fer servir els pronoms inadequats pot fer  
sentir malament a la persona que parla amb tu.  

Els teus pronoms els decideixes TU!

MABELPAULOWAIN

EL QUE ENS EXPLICA L’STEPH SOBRE ELS PRONOMSEL QUE ENS EXPLICA L’STEPH SOBRE ELS PRONOMS


