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GUÍA DE RECURSOS PARA GARANTIR A IGUALDADE, A NON DISCRIMINACIÓN
E A LIBERDADE DE IDENTIDADE DE XÉNERO

O artigo 14 da Constitución establece o dereito á igualdade e a non discriminación por razón de
sexo, que se traslada ao Estatuto de Autonomía de Galicia como obriga dos poderes públicos de
“promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se
integran sexan reais e efectivas”.
Pola súa banda, o artigo 1 da Lei 2/2014, do 14 de abril, explicita o “principio de igualdade de
trato e de non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero das persoas
homosexuais, bisexuais, transexuais, transxénero e intersexuais”, que no eido do ensino significa
a  incorporación da realidade homosexual,  bisexual,  transexual,  transxénero  e  intersexual  aos
contidos transversais da educación. 
As pautas  de  actuación dos  centros  de  ensino  están  recollidas  no  Protocolo  educativo  para
garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero, editado pola
Consellería de Educación en 2017.
Como contribución para facer realidade estes principios legais, presentamos esta guía de recursos
elaborada pola Biblioteca do IES do Milladoiro en colaboración co resto do profesorado.

O Milladoiro, febreiro de 2019

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_xenero_galego_a_23_03_18_definitivo.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/identidade_xenero_galego_a_23_03_18_definitivo.pdf
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NOVELA

Kristin Cronn-Mills, Beautiful Music for Ugly 
Children, Editorial Flux
“Isto  é  Beautiful Music for Ugly Children,  na  radio
comunitaria  90.3,  KZUK. Son  Gabe. Benvido ao meu
programa. “O meu nome de nacemento é Elizabeth, pero
son un mozo, Gabe. Os meus pais cren que me volvín
tolo e o resto do mundo está feliz de estar de acordo con
eles, pero sei que teño razón. Fun un neno toda a miña
vida”.

https://www.fluxnow.com/product/beautiful-music-for-
ugly-children/ 

Alex Gino, George. Simplemente sé tú mismo, 
Editorial Nube de tinta
“George cre que xamais poderá dicirlle a ninguén que
ela, en realidade, é unha nena. Un día, a súa profesora
anuncia que a súa clase vai representar unha obra de
teatro. E George desexa con todas as súas forzas o papel
da pícara protagonista, Charlotte. Pero a súa profesora
dille que nin sequera pode facer a proba para o papel...
porque é un mozo”.

https://www.megustaleer.com/libros/george/MES-
072140

Rachel Gold, Being Emily, Editorial Bella Books
They say that whoever you are it’s okay, you were born
that way. Those words don’t comfort Emily, because she
was  born  Christopher  and  her  insides  know  that  her
outsides are all wrong.

https://www.bellabooks.com/product/9781594935985/ 

Ursula L. Le Guin, La mano izquierda de la 
oscuridad, Editorial Minotauro
“Genly  Ai  é  enviado  ao  planeta  Gueden,  tamén
chamado Inverno polo seu xélido clima, co propósito de
contactar  cos  seus  habitantes  e  propoñerlles  unirse  á
liga  de  planetas  coñecida  como  o  Ecumen.  Os
guedenianos  teñen  unha  particularidade  que  os  fai
únicos: son hermafroditas, e adoptan un ou outro sexo
exclusivamente  na  época  de  celo,  denominada
kémmer”.

https://www.planetadelibros.com/libro-la-mano-
izquierda-de-la-oscuridad/8489

https://www.planetadelibros.com/libro-la-mano-izquierda-de-la-oscuridad/8489
https://www.planetadelibros.com/libro-la-mano-izquierda-de-la-oscuridad/8489
https://www.bellabooks.com/product/9781594935985/
https://www.megustaleer.com/libros/george/MES-072140
https://www.megustaleer.com/libros/george/MES-072140
https://www.fluxnow.com/product/beautiful-music-for-ugly-children/
https://www.fluxnow.com/product/beautiful-music-for-ugly-children/
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Fernando  J.  López,  La  edad  de  la  ira,  Editorial
Espasa
“Marcos  é  un  adolescente  de  16  anos  que  empeza  a
cursar primeiro de bacharelato nun instituto público de
Madrid.  Vive cos  seus  tres  irmáns e  o seu pai,  viúvo
dende  hai  pouco  tempo.  Nada  podería  facer  sospeitar
que un domingo Marcos converte a súa casa nun inferno,
cando asasina o seu pai cunha máquina de escribir, fere
gravemente un dos seus irmáns cunhas tesoiras e causa
lesións leves a outro irmán”.

http://fernandojlopez.es/la_edad_de_la_ira/

Eva Mejuto, 22 segundos, Ed. Xerais
“(...) non hai mellor forma de falar dun tema necesario
no mundo actual que non sexa a través da literatura. 22
segundos é unha proposta pioneira na LIX galega para
falar  ós  xoves da transexualidade e  da necesidade de
visibilizar  esta  elección  como  unha  tan  válida  e
socialmente aceptada como calquera outra”.

David González Domínguez en
https://blog.xerais.gal/2017/unha-novela-necesaria-22-

segundos-de-eva-mejuto-critica-de-david-gonzalez/

Iria  Misia,  Mamá,  quero  ser  Ziggy  Stardus,  Ed.
Xerais. Ilustracións de Alba Barreiro.
“Aine contaba nove anos a primeira vez que viaxou cos
seus  pais  de  vacacións.  Naqueles  días,  ademais  de
percorrer a cidade, visitaron unha exposición. Era sobre
unha estrela  de rock que mudaba de aspecto coma os
camaleóns.  Un  arreguizo  estraño  percorreulle  o  corpo
cando se fixou na roupa que vestía, pois non soubo se
era de home ou de muller”.

www.xerais.gal/libro.php?id=5493241

Amy Polonsky, Gracefully Grayson, Editorial 
Hyperion
“E se... quen está dentro é o oposto a quen está fóra? E
se... o teu segredo é demasiado pesado? Cal sería a túa
historia? Terías a coraxe de ser ti?”.

http://amipolonsky.com/books/

http://amipolonsky.com/books/
http://www.xerais.gal/libro.php?id=5493241
https://www.xerais.gal/autores.php?tipo=ilustradores&id=100120873
https://blog.xerais.gal/2017/unha-novela-necesaria-22-segundos-de-eva-mejuto-critica-de-david-gonzalez/
https://blog.xerais.gal/2017/unha-novela-necesaria-22-segundos-de-eva-mejuto-critica-de-david-gonzalez/
http://fernandojlopez.es/la_edad_de_la_ira/
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Concepción  Rodríguez  Gasch,  Llámame  Paula,
Edicións Bellaterra
“Cando Paula naceu todos creron que era un neno, pero
ela sabía que non era así. O día no que morre a súa nai
empezan os seus problemas, xa que o seu pai e a súa
avoa,  cos  que  se  ve  obrigada  a  vivir,  non  parecen
dispostos a aceptar a súa verdadeira identidade”.

http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?
idLlibre=1147

María Reimóndez, Fóra do normal, Ed. Xerais
“André, igual ca os heroes da Banda Deseñada como
Superman,  Batman  e  A  muller  marabilla  que  tanto
admira,  vive  en  conflito  co  seu  corpo  e  coa  súa
identidade.  Un conflito  que  lle  parece  irresoluble  ata
que ao seu instituto de Teis chega Mucha das Anzas,
unha rapaza de Ribadeo que, contra todo prognóstico,
non se sente fóra de lugar malia a súa orixe rural e a súa
forma de entender a vida allea ao contexto urbano no
que se ve obrigada a inserirse”. 

https://www.xerais.gal/libro.php?id=5493313

David Walliams, La increíble historia de… el niño de
los vestidos, Editorial Montena
“Dennis é un mozo normaliño, tirando a tímido, e cun só
amigo, Darvesh. Pero cando leva un balón entre os pés,
convértese nun auténtico prodixio do fútbol! Grazas a el,
o  equipo  da  escola  vai  clasificarse  para  a  final  do
campionato e isto fixo que de súpeto todos queiran ser
coma el. Pero Dennis ten unha afección tan secreta que
nin sequera Darvesh coñece”.
https://www.penguinrandomhouse.com/books/578279/la-
increible-historia-deel-nino-de-los-vestidos--the-boy-in-
the-dress-by-david-walliams/9786073132107/

Ellen Wittlinger, Parrotfish, Simon and Schuster Books
“Angela  Katz-McNair  nunca  se  sentía  moi  ben  como
rapaza. Entón ela corta o pelo, compra roupa de home e
elixiu un novo nome: Grady. Por que non poden aceptar
que Grady só está a ser el mesmo?”.
https://www.simonandschuster.com/books/Parrotfish/Ellen-

Wittlinger/9781481468107

https://www.simonandschuster.com/books/Parrotfish/Ellen-Wittlinger/9781481468107
https://www.simonandschuster.com/books/Parrotfish/Ellen-Wittlinger/9781481468107
https://www.penguinrandomhouse.com/books/578279/la-increible-historia-deel-nino-de-los-vestidos--the-boy-in-the-dress-by-david-walliams/9786073132107/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/578279/la-increible-historia-deel-nino-de-los-vestidos--the-boy-in-the-dress-by-david-walliams/9786073132107/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/578279/la-increible-historia-deel-nino-de-los-vestidos--the-boy-in-the-dress-by-david-walliams/9786073132107/
https://www.xerais.gal/libro.php?id=5493313
http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1147
http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1147
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NOVELA GRÁFICA

Alison Bechdel, Fun Hom, Reservoir Books
“El padre de Alison, la protagonista (y autora del libro),
es profesor de inglés, y tiene como hobby coleccionar
antigüedades y la restauración, así que aplica su hobby
a  restaurar  su  casa  victoriana,  que  es  a  la  vez  una
funeraria.  Es  un  padre  distante  que  nunca  ha  hecho
pública su inclinación sexual, claramente homosexual”.

https://www.megustaleer.com/libros/fun-home/MES-
012418

Ian Bermúdez Raventós e David Cantero, TRANSito,
Edicións Bellaterra
“Cando unha persoa rompe coas estruturas internas coas
que concibe a súa identidade, xénero e sexo, un mundo
novo aparece e a vida énchese de posibilidades infinitas.
Merche transita  por  novos carreiros  e  no seu camiñar
atopará persoas que lle mostrarán realidades que nunca
antes imaxinara”.

http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?
idLlibre=1118

Kim, Alemania, 1963. Nieve en los bolsillos, Norma 
Editorial
“Outubro de 1963, un mozo, Joaquim Aubert, aínda non
coñecido como Kim, fai autostop nunha estrada do sur
de  Francia.  Deixou os  seus  estudos de Belas  Artes  e
quédalle un ano para empezar o servizo militar, o mozo
non o pensa: colle a súa maleta negra e marcha para
Alemaña.  A través  dos  seus  ollos  e  os  seus  recordos
descubriremos  a  vida  destes  expatriados  da  España
Franquista”.
https://www.normaeditorial.com/ficha/9788467931433/

nieve-en-los-bolsillos-alemania-1963/

https://www.normaeditorial.com/ficha/9788467931433/nieve-en-los-bolsillos-alemania-1963/
https://www.normaeditorial.com/ficha/9788467931433/nieve-en-los-bolsillos-alemania-1963/
https://www.megustaleer.com/libros/fun-home/MES-012418
https://www.megustaleer.com/libros/fun-home/MES-012418
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Julie  Maroh, El  azul  es  un  color  cálid,   Editorial
Dibuks
“Clementine é unha adolescente sen problemas. Un día
crúzase na rúa cunha parella de mozas. Unha leva o pelo
tinguido de azul e sorrille, mentres Clementine baixa a
vista. A partir deste preciso momento todo vai cambiar
para ela:  a súa relación cos seus novos amigos, o seu
sitio na familia, as súas prioridades... e sobre todo a súa
sexualidade”.
https://www.dibbuks.es/es/catalogo/el-azul-es-un-color-c

%C3%A1lido

Roberta Marrero, El bebé verde, Editorial Lunwerg
“Autobiografía ilustrada de Roberta Marrero: a historia
real dunha nena que nace no corpo dun neno e do seu
camiño cara  ao  autodescubrimento  e  a  afirmación da
súa propia identidade”.

https://www.planetadelibros.com/libro-el-bebe-
verde/220197

https://www.planetadelibros.com/libro-el-bebe-verde/220197
https://www.planetadelibros.com/libro-el-bebe-verde/220197
https://www.dibbuks.es/es/catalogo/el-azul-es-un-color-c%C3%A1lido
https://www.dibbuks.es/es/catalogo/el-azul-es-un-color-c%C3%A1lido
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PELÍCULAS

Greg Berlanti (2018), Love, Simon
“Simon Spiers é un mozo de 16 anos que ten unha vida
normal, uns pais xeniais, unha irmá pequena coa que se
leva ben e un grupo de amigos de gran confianza. Pero
Simon ten un segredo, é gay. Cando un día un dos seus
correos electrónicos cae en mans equivocadas,  Simon
verá  como  as  cousas  se  lle  complican
extraordinariamente”.

https://www.filmaffinity.com/es/film710455.html

Alain Berliner (1997), Ma vie en rose
“Ludovic é o fillo menor dunha familia de clase media.
A súa máxima ilusión é ser unha nena e está convencido
de que o seu soño converterase,  tarde ou cedo, nunha
realidade. Por iso non entende a preocupación dos seus
pais, as burlas dos seus compañeiros e todas as reaccións
adversas que sente ao seu redor”.

https://www.filmaffinity.com/es/film484412.html

Jonathan Demme (1993), Philadelphia 
“Andrew Beckett,  un mozo e prometedor avogado de
Filadelfia,  é  despedido  do  prestixioso  bufete  no  que
traballa cando os seus xefes se decatan de que contraeu
a  Sida.  Decide  entón  demandar  a  empresa  por
despedimento improcedente, pero nun principio ningún
avogado acepta defender o seu caso”.

https://www.filmaffinity.com/es/film528481.html

Arantxa Echevarría (2018), Carmen y Lola
“Carmen  é  unha  adolescente  xitana  que  vive  no
arrabalde de Madrid. Como calquera outra xitana, está
destinada a vivir unha vida que se repite xeración tras
xeración: casar e criar a tantos nenos como sexa posible.
Pero un día coñece a  Lola,  unha xitana pouco común
que  soña  con  ir  á  universidade,  debuxa  grafitis  de
paxaros e é diferente”.

https://www.filmaffinity.com/es/film425269.html

Gary Entin (2013), Geography Club
“No  instituto  Goodkind,  un  grupo  de  estudantes  de
diversa orientación sexual forman un club despois da
escola para compartir  dunha maneira  discreta  os seus
sentimentos e experiencias”.

https://www.filmaffinity.com/es/film216031.html

https://www.filmaffinity.com/es/film216031.html
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=GaryEntin
https://www.filmaffinity.com/es/film425269.html
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=GaryEntin
https://www.filmaffinity.com/es/film528481.html
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=JonathanDemme
https://www.filmaffinity.com/es/film484412.html
https://www.filmaffinity.com/es/film710455.html
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Mischa Kamp (2014), Jongens
“Historia de Sieger, un deportista e tranquilo raparigo de
15  anos  de  idade  que  descobre  o  amor  durante  as
vacacións  de  verán.  Sieger  está  a  adestrar  no  novo
equipo de atletismo para os campionatos  nacionais  de
substitución”.

https://www.filmaffinity.com/es/film799230.html

Abdellatif Kechiche (2013), La vie d’Adèle
“Adèle (Adèle Exarchopoulos) ten quince anos e sabe
que o normal é saír con rapaces, pero ten dúbidas sobre
a  súa  sexualidade.  Unha  noite  coñece  e  namórase
inesperadamente de Emma (Léa Seydoux), unha rapaza
co pelo azul”. 

https://www.filmaffinity.com/es/film361182.html

Agn Lee (2005), Brokeback mountain 
“Verán de 1963. Dous vaqueiros, Ennis Do Mar e Jack
Twist, coñécense mentres fan cola para ser contratados
polo rancheiro Joe Aguirre. Os dous aspiran a conseguir
un traballo estable, casar e formar unha familia. Cando
Aguirre  os  envía  coidar  gando  á  montaña  Brokeback
entre  ambos  xorde  un  sentimento  de  camaradería  que
deriva cara a unha relación íntima”. 

https://www.filmaffinity.com/es/film662342.html

Sébastien Lifshitz (2013), Bambi
Desde a súa infancia  en Alxer,  Marie-Pierre  só quere
vestirse  con  saia  e  rexeita  obstinadamente  o  seu  su
nome de nacemento:  Jean-Pierre.  Aos 17 anos,  a  súa
vida  cambia  ao  descubrir  unha revista  dun cabaré  de
travestís:  El Carrousel de Paris. Co tempo, convértese
en  “Bambi”,  figura  mítica  dos  cabarés  parisinos  dos
anos 50-60. 

https://www.filmaffinity.com/es/film598080.html

Lukas Moodysoon (1998), Fucking Amal
“Historia de Agnes Ahlberg e Elin Olsson, alumnas de
secundario  no  ‘insignificante’ pobo  de  Amal.  Elin  é
extrovertida, popular e estivo con innumerables mozos,
pero atopa a súa vida exasperantemente aburrida. Agnes,
pola  contra,  é  tímida  e  non  conseguiu  facer  amigos
desde que se mudou coa súa familia a Amal hai un ano”.

https://www.filmaffinity.com/es/film100880.html

https://www.filmaffinity.com/es/film100880.html
https://www.filmaffinity.com/es/film598080.html
https://www.filmaffinity.com/es/film662342.html
https://www.filmaffinity.com/es/film361182.html
https://www.filmaffinity.com/es/film799230.html
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=MischaKamp
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Céline Sciammam (2011), Tomboy 
“Tras instalarse coa súa familia nun barrio das aforas de
París, Laure, unha rapaza de dez años, aproveita o seu
aspecto e o seu corte de pelo para facerse pasar por un
rapaz.  No  seu  papel  de  ‘Michael’ verase  inmersa  en
situacións comprometidas; e Lisa, unha rapaza do seu
novo grupo de amigos, séntese atraída por ela”. 

https://www.filmaffinity.com/es/film216500.html

Simon Shore (1998), Get Real
“Steven Carter é un mozo de dezaseis anos que atopa
cada vez máis dificultades no instituto, xa que a presión
das  aspiracións  dos  seus  pais  e  a  intensa  actividade
hormonal impídenlle centrarse. El só sabe unha cousa da
que está completamente seguro: é gay e sábeo desde hai
anos”.

https://www.filmaffinity.com/es/film322255.html

Gus Van Sant (2008), Harvey Milk
“Harvey  Milk,  o  primeiro  político  abertamente
homosexual  elixido  para  ocupar  un  cargo  público  en
Estados  Unidos,  foi  asasinado  un  ano  despois.  Aos
corenta  anos,  cansado  de  fuxir  de  si  mesmo,  Milk
decide saír do armario e ir vivir a California con Scott
Smith. Unha vez alí, abre un negocio que non tarda en
se converter nun punto de encontro dos homosexuais do
barrio. Milk convértese non seu portavoz”.

https://www.filmaffinity.com/es/film772213.html

https://www.filmaffinity.com/es/film772213.html
https://www.filmaffinity.com/es/film322255.html
https://www.filmaffinity.com/es/film216500.html
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OUTROS RECURSOS

É  de  moita  utilidade  Abrazar  la  diversidad:  propuesta  para  una  educación  libre  de  acoso
homofóbico y transfóbico, editado polo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf

En  2017,  o  Museo  do  Prado  organizou  unha  mostra  con  obras  que  presentaban  distintas
identidades sexuales: La mirada del otro. Escenarios para la diferencia.

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/la-mirada-del-otro-escenarios-para-la-
diferencia/e3ec04f9-d76d-4cdd-a331-246f192bcaf0

É tamén de interese o libro  Sin complejos. Guía para jóvenes. Gays, lesbianas, transexuales y
bisexuales, de Jesús Generelo (Editorial Egales) e a historia gráfica de Meg-John Baker: Queer:
una historia gráfica (Editorial Melusina):

http://www.melusina.com/libro.php?idg=52386

Son de interese páxinas web como a da Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuais e
Bisexuais  (http://www.escuelasinarmarios.com/)  ou  a  de  Arelas.  Asociación  de  familias  de
menores trans (http://asociacionarelas.org/), entre outras.

Na Biblioteca do IES do Milladoiro existen algún libros que reflexionan sobre o movemento
LGTBIQ, como, por exemplo, Hasta en las mejores familias (Jesús Generelo, Editorial Legales)
ou La conquista del cuerpo equivocado (Miquel Missé, Editorial Legales).

Algunhas organizacións sindicais  teñen materiais en liña para traballar a diversidade afectivo
sexual.
AS-PG/CIG:  Normal  é  un  programa  da  lavadora.  Unidade  didáctica  para  traballar  a  a
diversidade sexual nas aulas de secundaria

https://docplayer.es/92695513-Normal-e-un-programa-da-lavadora-unidade-didactica-para-
traballar-a-diversidade-nas-aulas-de-secundaria.html

FELGTB/CCOO, Guía sobre diversidad afectivosexual para adolescentes
http://www.fe.ccoo.es/Documentos/Mujer_e_Igualdad/LGTB

STEG: Guía de recursos da diversidade afectivae sexual
http://www.steg.gal/UserFiles/Files/pdfs/recursos_didacticos/outros_recursos_educativos/28_xun

ho/2010/guia_recursos_diversidade_afectiva_e_sexual.pdf

En  youtube  está  dispoñible  un  breve  vídeo  sobre  esta  cuestión,  editado  pola  Deputación  de
Pontevedra:

https://m.youtube.com/watch?v=w4bIfzVAPrE&feature=youtu.be

Finalmente son de utilidade as visualizacións da curtametraxe  Stand up!, de Anne Rodgers e
Oiffe Kellher (https://www.youtube.com/watch?v=30f-enwoQyg), da curtametraxe de animación
In a heartbeat (2017) (https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0), da serie Transparent,
producida  por  Amazon  en  2044  ou  da  serie  de  documentais  Nosotrxs  somxs,  de  RTVE
(http://www.rtve.es/playz/nosotrxs-somos/).

http://www.rtve.es/playz/nosotrxs-somos/
https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0
https://www.youtube.com/watch?v=30f-enwoQyg
https://m.youtube.com/watch?v=w4bIfzVAPrE&feature=youtu.be
http://www.fe.ccoo.es/Documentos/Mujer_e_Igualdad/LGTB
https://docplayer.es/92695513-Normal-e-un-programa-da-lavadora-unidade-didactica-para-traballar-a-diversidade-nas-aulas-de-secundaria.html
https://docplayer.es/92695513-Normal-e-un-programa-da-lavadora-unidade-didactica-para-traballar-a-diversidade-nas-aulas-de-secundaria.html
http://www.escuelasinarmarios.com/
http://www.melusina.com/libro.php?idg=52386
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/la-mirada-del-otro-escenarios-para-la-diferencia/e3ec04f9-d76d-4cdd-a331-246f192bcaf0
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/la-mirada-del-otro-escenarios-para-la-diferencia/e3ec04f9-d76d-4cdd-a331-246f192bcaf0
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf

