
L’ educació sexual com a eina de 
transformació social



Què és l’educació afectivosexual?
Límits propis i els 
límits de les altres 

persones
Desig i plaer Prevenció abusos i 

violències
Gènere i 

coeducació

Diversitat (sexual, 
corporal, cultural) i 

autoestima

Coneixement del 
cos Drets Pubertat i canvis

Benestar, relacions 
de bon tracte, 
comunicació, 

escolta...

Amor romàntic

Porno Informació sobre
MAC i ITS

Educació
emocional

Estratègies de 
negociació

I moltes altres
coses…

QUÈ ÉS L’EDUCACIÓ SEXUAL I AFECTIVA? 



- Aparells reproductors

- Resposta sexual humana

- Mètodes anticonceptius

- Prevenció ITS

QUÈ S’ESTÀ FENT? EL MODEL CLÀSSIC



Qüestionari sobre sexualitat (2016)1. 3r i 4t d’ESO

EFECTES

1 SIDA STUDI, CEEISCAT (2016). Resultats de l’enquesta de l’acció educativa Prevenir per Gaudir. Disponible a: 
http://www.sidastudi.org/resources/doc/170621-pxg-resultats_2016_cat-5759337472478752929.pdf

http://www.sidastudi.org/resources/doc/170621-pxg-resultats_2016_cat-5759337472478752929.pdf


Estereotip guarra/aspersor de 
semen

Diferència escandalosa en la 
masturbació a un/a mateix/a

Un 15 % de noies declaren haver
practicat masturbació a la parella, 
però no a si mateixes

El plaer de qui s’està posant per davant?
Quines necessitats es posen per sobre de quines?
Podem correlacionar aquesta economia de les 
necessitats i els plaers amb la gestió dels riscos?

La promoció del plaer i l’autoexploració de les noies com a EINA 
IMPRESCINDIBLE en la reducció de riscos relacionats amb la SALUT SEXUAL 

Qüestionari sobre sexualitat (2016). 3r i 4t d’ESO

EFECTES



“A las chicas nos educan para ser sensibles, románticas
y sobre todo, para que nadie se aproveche de nosotras. A
los chicos les educan para ser fuertes e insensibles y para
aprovechar cualquier ocasión para acercarse a una chica
(siempre con los condones que le habrá dado su padre,
claro). En ningún momento nos educan pensando en el
placer, simplemente en no quedarse/dejar embarazada”

(Primero de Bachillerato, curso 09-10)

EFECTES



• Estereotips de gènere aplicats a 
l’àmbit de la sexualitat

• Molta influència del porno 
hetero i gai (igual que a l’àmbit 
adult): imaginaris sexuals molt 
reduïts i falocèntrics

• Poques eines de negociació: “al 
sexe no es parla...” 

QUÈ DETECTEM A LES AULES?

https://www.youtube.com/watch?v=QPtoEKlOrlU
https://www.youtube.com/watch?v=QPtoEKlOrlU


QUÈ DETECTEM A LES AULES?

• Discurs de la por molt integrat: les ITS com una cosa extremadament greu i, 
en conseqüència, aliena

• Alta persistència de mites:
• Virginitat
• El sexe “de veritat” implica penetració
• Les lesbianes no follen
• La “primera vegada” fa mal
• Etc.

• Alts nivells de serofòbia i, en els nois, d’homofòbia



ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ

• Contrarestar l’heteropatriarcat

• Posar el plaer al centre

• Sobre el risc... el risc més alt son les violències!



Quina EDUCACIÓ SEXUAL proposem?





L’EDUCACIÓ SEXUAL COM A EINA DE 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

La sexualitat és un element d’organització social jeràrquica al món on
vivim. Una educació sexual feminista ens permet subvertir aquestes
dinàmiques de poder.

La sexualitat és una via d’entrada privilegiada per treballar temes com
les cures, la masculinitat o la prevenció de violència, perquè és un tema 
que els interessa i els agrada.

La sexualitat ens permet parlar de coses que els (i ens) travessen les 
vides. Els processos d’aprenentatge des de l’experiència son sempre
més significatius.



RECURSOS PER INFANTIL I PRIMÀRIA

http://salutsexual.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD60050.pdf
http://salutsexual.sidastudi.org/resources/inmagic-img/DD60050.pdf
https://cutt.ly/hev3EM6
https://cutt.ly/hev3EM6
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/guiacontes_mail.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/guiacontes_mail.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sdApzsKFYfc
https://www.youtube.com/watch?v=sdApzsKFYfc


kitdelplaer.org
Espai online de relació, reflexió i participació en el qual s'aborden de manera 

assequible temes vinculats a la salut sexual. 

Es tracta d'un servei per a joves i adolescents per donar resposta a les 

preguntes i qüestions més freqüents en relació a la vivència de la sexualitat. 

Disposa d'una estructura i llenguatge assequible i proper a la població jove i 

adolescent i els permet realitzar consultes online.

RECURSOS PER SECUNDÀRIA

https://kitdelplaer.org/es/
https://kitdelplaer.org/es/


RECURSOS PER 
SECUNDÀRIA (i algún per 

PRIMRIA també)

http://salutsexual.sidastudi.org/ca/homepage
http://salutsexual.sidastudi.org/ca/homepage
http://sidastudi.us8.list-manage2.com/subscribe?u=bf14289d8b260752f26bbaa4c&id=5e04480ca6
http://sidastudi.us8.list-manage2.com/subscribe?u=bf14289d8b260752f26bbaa4c&id=5e04480ca6
http://salutsexual.sidastudi.org/ca/zonapedagogica/jovenes
http://salutsexual.sidastudi.org/ca/zonapedagogica/jovenes


MOLTES GRÀCIES!
sidastudi@sidastudi.org
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