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Entenent la sexualitat 

“Una forma de comunicació humana que permet sentir i expressar 
benestar, plaer i afectivitat; i reconeixent la possibilitat de tenir 
relacions sexuals plaents i segures, lliures de coerció, discriminació i 
violència” (OMS, 1983).

La sexualitat i afectivitat està banyada per creences, pensaments, 
emocions, actituds, rols, relacions que establim i pràctiques que 
realitzem.

La sexualitat 
va més enllà 
de l’acte 
sexual o 
reproductiu. És 
sexe, sí, però 
també afecte, 
respecte a un 
mateix i als 
altres, 
coneixement 
del teu cos, 
del que 
t’agrada i del 
que no, de 
com et sents i 
com et 
relaciones 
amb els altres.



Ampliem la perspectiva

Educació reproductiva i sexual basada en 
els òrgans sexuals i la prevenció de 

malalties sexuals

l’accés d’infants i joves als coneixements 
i competències necessaris per a la 
seva vida personal, social i sexual.



Revisem les nostres creences 



Els referents en educació sexual a examen



Diversitat en els models de família. Vincle



Cos i canvis vitals 



Anticoncepció i ETS 



Sexualitat saludable: Educació en valors

En la comunicació afectivo-sexual és vital aprendre a ser assertiu, ja que és 
el mitjà per rebre respecte i respectar. Posar límits. 

Respecte a un mateix i als altres, coneixement del teu cos, del que t’agrada 

i del que no, de com et sents i com et relaciones amb els altres (autoconcepte, 

autoconeixement, autoestima).



El benestar: em conec, m’estimo

• Autoconcepte
• Autoestima
• Acceptació
• Diversitat
• Coneixement del 

propi cos
• Coneixement dels 

propis gustos
• Capacitat 

d’expressar i 
acceptar afecte

• Desig
• Limits



Diversitat afectivo – sexual 

• Biologia/context
• Identitat
• Expressió de gènere
• Identitat
• Coneixement del 

propi cos
• Igualtat
• Diversitat sexual
• Diversitat de gènere
• Possibilitar identitats 

fora de rols tancats i 
estereotipats



Diversitat afectiva i sexual 

http://familiaritatsdiverses.com/recursos/llibres/rols-de-genere-transexualitat-
lgtbi/cua-de-sirena



El bon tracte en les relacions 

• Afecte
• Reconeixement
• Agraïment
• Cures
• Dret a la intimitat
• Gestió de les emocions
• Resolució de conflictes
• Desig, erotisme
• Consentiment
• Assertivitat
• Acceptació
• Confiança
• Respecte
• Individualitat



L’amor 5G



Elements de reflexió
Parlar de sexualitat i dels afectes només te conseqüències positives.

Pel que fa al món dels adolescents i joves, si volem remoure pors, dubtes, contradiccions, informacions incorrectes, conductes que fan
patir i volem educar habilitats per reconèixer el risc i saber com afrontar-lo: cal considerar la importància de l’educació afectiva
i sexual des de la coeducació, aprofundint en la diversitat sexual i de gènere i el respecte mutu.

Claus:

1. Aprofita el moment

2. Sigues honest, directe i basa la comunicació en els valors.

3. Considera la seva perspectiva

4. Disponibilitat, suggereix seguir la conversa

5. Dubtes sobre la primera vegada: parlar del sexe de manera amplia, més enllà del coit

6. Explicar com son les conductes d’abús sexual i que representen

7. Obertura cap a l’exploració de l’atracció sexual i el plaer. L’ACCEPTACIÓ



Bibliografia
Adolescència

 http://sexejoves.gencat.cat/ca/temes

 http://thepornconversation.org/ Sobre com afrontar la pornografia

 El diari vermell de la Carlota. Gemma Lienas. Ed Empúries

 El diari vermell del Flanagran. Andreu Martin i Jaume Ribera. Ed Empúries

 Habla con ellos de sexualidad. Elena Crespi (doble llibre per adolescents un costat i pares l’altre)

 El Consultori d’Adolescents.cat. Tot el que no t’atreveixes a preguntar als pares. La Galera.

Pares

 Habla con ellos de sexualidad. Elena Crespi (doble llibre per adolescents un costat i pares l’altre)

 Parlem de sexe a casa. Elena Crespi

 Pedagogia de la sexualitat. Pere Font

 Hablemos de sexo con nuestros hijos. Nieves González. Ed. Styria

 Como se lo explico? Betina Mateo-Morales, Manuela y Represas, Betina Ed Síntesis



Bibliografia
Saber-ne més: 

 És encara més el teu sexe . Sylvia de Béjar. Llibre bàsic i genial de sexualitat femenina, de manera clara i entenedora 
anem a canviar actituds i rebre molt bona informació.

 Sex-Oh! Lyona. A través del còmic transmetre 4 idees clares de fisiologia i principals estereotips.

 Follem? Bel Olid. REplantegem la sexualitat, REconstruim la sexualitat a una vivència més plaent.

 El sexe que volem les dones. Carmen Sanchez. Llibre de taulet de nit de sexualitat.

 Nascudes per al plaer. Mireia Darder. Si no sents que el teu cos i la teva sexualitat es per a TU i a gsut amb ell, un bon 
llibre a llegir.

 Inteligència Eròtica. Esther Perel (actualment descatalogat… si l’aconseguiu guardeu-lo bé) Llibre sobre com mantenir el 
desig sexual en la parella estable. A la plataforma TED podeu veure un videoseu molt interessant

 Trampas y claves sexuales. // Sexualidada atletica o erotismo. Montserrat Calvo. Llibres que ja tenen alguns anyets i 
van passar molt desapercebuts però els trobo molt bons. Canviem el nostre patró sexual per disfutar plenament de la 
sexualitat.

 ¿En que piensan los hombres? Jose Bustamenate. Per fi un llibre de sexualitat masculina per a dones i homes. No tot és 
tant sencill.

 La ciència del Sexe. Pere Estupinyà. Llibre divertit sobre estudis i dades científiques de sexualitat però desde el humor i 
l’anècdota personal.
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