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Perquè aquesta xerrada? 

Sovint tenim dubtes com a pares: 

Quan? 

Com? 

Qui? 

 

I potser fins i tot… per què? 



Objectius 

1. Què cal explicar i com 

 

2. Què és normal i que no 

 

3. Informació bàsica “correcte” de sexualitat 



 “Vivim en un món on ens amaguem per fer 
l’amor, mentre la violència es practica a la 
llum del dia“ John Lennon 



Però... Sí  



 



Visió de la sexualitat 
• Dimensió de la persona 
• Funcions: plaer, procreació, comunicació, afecte... 
• Dret de la persona 
• La orientació del desig és diversa i totes son 

saludables 
• Homes i dones som diferents però tenim els 

mateixos drets 
• Sexualitat pre-puberal/infantil 
• Conèixer el que es propi de cada edat 
• Prevenir riscos 

 



Condicions necessàries per un 
desenvolupament sexual saludable 

• Desenvolupament físic adeqüat amb acceptació 
dels canvis 

• Història afectiva adeqüada 
• Adquisició d’identitat sexual armònica i rols de 

gènere igualitari 
• Reconeixement, acceptació i satisfacció dels 

afectes sexuals 
• Coneixements sobre sexualitat 
• Acceptar les manifestacions sexuals pròpies de 

l’edat. 



Funcions... Educació sexual 

• Respondre a la curiositat infantil 

• Oferir coneixements sobre els diversos aspectes 

de la sexualitat 

• Entrenar habilitats interpersonals 

• Fomenta valors  

• Ensenyar criteris de salut 



Objectius 

• Identificar-se com nen o nena 

 

• Aspectes bàsics de la sexualitat humana 

 

• Viure sexualitat en llibertat, responsabilitat, 
ètica i salut (ara i al futur) 

 



Però simplifiquem... 





Exercici automatismes 

• SEXE 
• AMOR 
• FOLLAR 
• PRELIMINARS 
• LESBIANA 
• PORNO 
• PRESERVATIU 
• MASTURBACIÓ 
• ABRAÇADA 
• PETÓ NEGRE 
 



Exercici automatismes: resultat 1 

SEXE tabú 

AMOR fills 

FOLLAR home 

PRELIMINARS inútils 

LESBIANA porca 

PORNO prohibit 

PRESERVATIU molèstia 

MASTURBACIÓ pecat 

ABRAÇADA cursileria 

PETÓ NEGRE Què??? 



Exercici automatismes: resultat 2 

SEXE plaer 

AMOR Il·lusió 

FOLLAR salvatge 

PRELIMINARS joc 

LESBIANA dona 

PORNO fantasia 

PRESERVATIU seguretat 

MASTURBACIÓ coneixement 

ABRAÇADA unió 

PETÓ NEGRE variant 



IMP!!!  ACTITUD 

És la predisposició a OPINAR, SENTIR, ACTUAR    

 davant  

  objectes sexuals (pornografia…) 

  situacions (nuesa…) 

  persones diferents (homosexuals…) 

  normes o costums socials (matrimoni…) 

  conductes sexuals (sexe oral…) 



ACTITUT 
P
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• Fàstic 

• Plaer 

• Culpa 

• Felicitat 

C
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Tèndència 
a actuar 

• Evitació 

• Busqueda 

• Negació  

P
EN
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El sexe oral és 
una pràctica 
bruta SE

N
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M
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T 

Fàstic davant 
escenes o 
idees de sexe 
oral 

C
O
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Evitació i 
critica cap a 
sexe oral 



Revisar motxilla sexual. Fer canvis 

PENSAMENT 
• Analitzar el pensament  

que hi ha darrera 

• Canviar el Pensament / 
reprogramar aquell 
concepte 

CONDUCTA 

• Valorar les 
conductes 
que volem 
canviar 

SENTIMENT 

• Analitzar el 
sentiment 



Sexualitat 

• Sexualitat  és parlar de: 

– Homes i dones 

– Cos i òrgans sexuals 

– Plaer 

– Forma de relacionar-nos amb els altres 

 



Per edats 

• 0-6 anys 

 

• 6-11 anys 

 

• A partir 12 anys 



0-6 anys 

Etapa d’experimentació i autoreconeixement 

 

Imitació de l’adult 

 





0-6 ANYS (I) 

• Fer analisi del que pensem i com ens relacionem amb 

el nadó i el propi cos. 

• Mostrar naturalitat a l’hora de tractar el nostre propi 

cos, la nuesa, inclosos genitals 

• Quan li ensenyem  el nom de les parts del 

cos,  també incloem els genitals.  

• Ensenyar diferències entre nens i nenes 

 



0-6 ANYS (II) 

• Facilitar acceptació del cos i reconeixement del seu 
gènere 

• Descrivint de forma adaptada a edat com es fan els 
nens  

• Respondre preguntes amb naturalitat i de forma 
adaptada a edat 

• Si  hi ha conducta masturbatòria.  NO penalitzar. 
Ensenyar que és una conducta privada  

•  Ensenyar quines son les zones intimes i dir que NO a 
demandes d’adults  “no autoritzats” 



6-12 anys (I) 

Si pregunten  Respondre. Com? 

•  Naturalitat  

•  Detalls i vocabulari adequats a edat 

•  No ocultar informació 

•  No postergar resposta si és possible (li dona 
una importància i misteri al tema que no cal) 

•  Veracitat. Si no tenim resposta busquem la 
informació 

•  Visió positiva de la sexualitat 

 
 

 



Si no pregunten  Aprofitar situacions. Ex. Un 
embaras d’algú proper... Curiositat segur. 
Potser creuen que no som a qui preguntar 

 

Parlar del tema de forma relaxada 

 



6-12 (III) 
• Explicar la fecundació, incloure anticoncepció 

(Poden manipular un preservatiu) 
• Missatges perquè es sentin còmodes amb el seu 

cos siguin com siguin  
• Explicar que és un abús 
• Mesures higiene 
• Parlar dels canvis de la pubertat (a poc a poc) 

– Canvis físics 
– Acné 
– Erecció si pensen coses agradables / ejaculació 

nocturna 
– Humitat vaginal amb pensaments excitants 
– Regla (de cop) 
 

 



Què ens pot ajudar? 

Algun llibre /fitxa/ web 

 

Aprofitar el tema de cos humà de naturals 

 

Tenir informació correcte 



I si ens enganxen “in fraganti”? 

1. Tranquilitzar que no ens barallem ni ens fem 
mal 

 

2. Què és un joc de persones que s’estimen 

 

3. Que pertany a la intimitat de la parella i que 
abans d’entrar ha de trucar la porta si està 
tancada. 



Masturbació 

Com en parlem? 

És una forma natural de conèixer el propi cos, 
estimar-lo i gaudir amb d’ell i amb ell 

 

Els hi hem d’ensenyar? 

A vegades... I segons quines coses 



Els enganxem jugant a metges o papes 
i mames 

Naturalitat. 

 

No valorar com quelcom negatiu i penalitzar 
dient que és quelcom dolent o negatiu 

 

Canviar de conversa o redirigir el joc si cal 

 

Identificar conductes de possible abús 



Conductes a detectar/frenar 

• Assimetria d’edat 

• Uns menors imposen el joc a altres 

• Obsessió pels jocs sexuals 

• Imiten conductes pròpies d’adults 

• Hi ha risc dany físic 

• Contingut sexista o agressiu 

• Vocabulari d’adults 

 



I amb adolescents... Què? 
Confirmar que tenen la informació de les etapes anteriors 
 
Reflexionar sobre normes, costums i valors de la societat en 

relació a sexualitat 
 
Analitzar tractament de sexualitat a mitjans de comunicació. 

Despertar sentit crític 
 
Ètica sexual (7 valors bàsics: lleialtat, plaer compartit, tenir 

cura, salut sexual, consentiment, vinculació, igualtat) 
 
Diferenciar identitat sexual, rol de gènere i orientació sexual 
 
Acceptar masturbació com una necessitat “autoconeixement” 
 



Però... Ells quins problemes tenen? 

• La persona que m’agrada no em fa cas? 

• Les meves amigues diuen que la primera 
vegada fa mal... 

• El noi amb qui surto diu que si no ho vull fer 
és que no l’estimo 

• M’agrada algú del meu sexe. Sóc normal? 

• Li vull dir que no però no li vull fer mal... 



Com podem ajudar 

1. Escoltant activament 

2. Valorar efecte emocional : Com et fa sentir 
això? 

3. NO “consells”... Fer preguntes perquè 
reflexionin : Tu que creus que podries fer?  

4. Oferir ajudar: Creus que et puc ajudar en 
alguna cosa?... 

5. Fer seguiment del problema 



Informació essencial... La tenim? 

• Desenvolupament sexual 

• Coneixement cicle menstrual     

• Anatomia femenina i masculina 

• Resposta sexual 

 



Desenvolupament sexual 





Cicle menstrual 

 



Fases del cicle menstrual (visió global) 





Anatomia bàsica femenina 



Com és el clitoris? 







El punt G 



Anatomia masculina 



El punt P 



Resposta sexual 

Com funcionem? 

 

Estudis sobre resposta sexual: 

 

Masters and Jonshon: 1957-1966   

Kaplan: 1975 

Basson:2001 

 



Masters and Jonshon: 1957-1966   
 



Kaplan: 1975 
 



Resposta sexual de Basson. 2001 

Intimitat 
emocional 

Motivació 
per iniciar o 
respondre 

Estímul 
sexual 

Excitació 
sexual 

Augment 
del desig i 
excitació 

Satisfacció 
física i 

emocional 

Inici desde 
la neutralitat 

Desig sexual 
espontani 



RESUM 
1. No mentir 

2. Igualtat de gènere 

3. Neutralitat de la orientació sexual 

4. Autoestima 

5. Cuidar actituds 

6. Exploracions sexuals 

7. Educació objectiva 

8. Implicació emocional 

 

 



Enllaços que poden ser útils 
SEXU MUXU: http://www.uhinbare.com/index.php/es/ 

Ideal per adolescents, pares i educadors. Web oficial del govern basc. Hi ha fins i 
tot un joc de rol. 

 

http://www.centrejove.org/   Web adreçada a joves. Hi ha llibre descarregable a 
enllaç: http://www.centrejove.org/info_cjas/ 

activitats_del_cjas/sexcrets_els_secrets_dun_aprenentatge.html 

 

http://sexejoves.gencat.cat/ca/ web del departament de salut per joves 

 

http://www.sexperimentando.es/ web molt interessant amb informació molt 
vàlida en llenguatge planer i videos curts molt educatius 

 

http://www.fapac.cat/ifamilies/com-comunicar-se-amb-fills-i-filles-adolescents 
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Gràcies per l’atenció 

 

 

     Preguntes? 


