
Frases per als davantals que ha escrit l'alumnat de 1r A

• Estima com vulgues.
• Es pot ser home i sensible. 
• Plorar no et fa menys mascle; tampoc et fa homosexual.
• L'homosexualitat no és cap malaltia; l'homofòbia, sí.
• Desperta! Pel camí de la violència no arribes a cap lloc.
• Practica l'empatia: fica't en al pell de l'altra persona. Saps com se sent?
• Si et sembla que “nena” és un insult, ets un masclista. Quin problema té ser dona?
• És vergonyós que l'homofòbia i la misogínia siguen normals al segle XXI.
• Tots els que es creuen que dient a un xic “nena” l'estan insultant, haurien de pensar un poc.
• Homofòbia? No, gràcies. Per la diversitat sexual
• No és natural la norma heterosexual
• L'homofòbia és una malaltia social. 
• Remeis:  empatia, sensibilitat, respecte, diversitat...
• Per què t'has de depilar si ets xica, i és voluntari si ets xic?
• El món està ple de colors. Per què només blau per a ells i rosa per a elles?
• No vull ser una princesa! No vull ser un heroi! Sóc una persona.
• Els xics no poden portar roba de color rosa; si la porten ja són gais?
• Tots som iguals. Cadascú pot ser com vulga! Som lliures.
• La persona estranya és la que té homofòbia, no la persona homosexual.
• La diversitat ens enriqueix.
• Maricó, tortillera, travelo... no són bromes. Són violència.
• La vacuna contra l'homofòbia, la transfòbia, la lesbofòbia... és el respecte. 
• Juga al que desitges. No hi ha joguets de xics o de xiques. 
• Cadascú és com és; si no t'agrada, mira cap a un altre costat. 
• Si penses que ser homòfob és normal, tens un problema.
• Si creus que per insultar a un homosexual o a una altra persona diferent seràs més popular, estàs 

molt equivocat. Només seràs una persona que ferix la gent.
• No demostres ser més mascle insultant les persones homosexuals. Demostres ser més violent.
• La violència no és natural. La cura sí. 
• No estàs sol/a. rebel·lat! 
• Pots vestir com vulgues. 
• Plorar no et fa menys mascle, solament més sensible.
• Jo crec que no és a soles que sóc sensible. També us dic que si jo fóra vosaltres aprendria a 

tindre sentiments, encara que per a alguns això no siga de ser un mascle.
• Moltes vegades que insulten són finalment gais.
• Per ser xica t'has de depilar, si no, ja eres un home?
• Per ser xic, no et pots depilar, si no ja eres una xica o homosexual?
• La gent és lliure de seguir l'orientació sexual que vulga.
• Tu tens un problema o què? Deixa d'insultar; cadascú elegeix la seua sexualitat.
• Tot el món hauria d'abandonar l'homofòbia i aprendre a tindre respecte. 
• És una llàstima però al món encara hi ha persones homòfobes. Penses canviar algun dia?
• No tingueu por de defensar a eixa persona que és víctima de la societat perquè quan us rebel·leu 

voreu com hi ha cada vegada més gent que aprova la causa i els que es creuen tan mascles 
desapareixeran.

• I tu? Miraràs cap a un altre lloc quan insulten algú com si no passara res o actuaràs? 
• No te n'adones? Pareix que tens els ulls tapats.
• I si tu fores diferent? Com et sentiries?


