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 Que entenen per sexualitat?

 Importància de l’educació 

afectivo sexual a casa.

 De quin model partim ?  

 Pautes bàsiques per dialogar

 Situacions compromeses.

 Recursos .

Quins punts 

tractarem ? 



Què entenem per sexualitat ? Què entenem per sexualitat ? 

SEXUALITAT:  impuls que ens motiva a buscar afecte, contacte,plaer, tendresa i intimitat.

Eròtica
Comunicativa i Relacional

Reproductiva



«És un aspecte central de l’ésser humà durant tota la seva vida que 
inclou el sexe, el gènere, la identitat, els rols, l’orientació sexual, 
l’erotisme, el plaer, la intimitat i la reproducció. 

La sexualitat s’experimenta i s’expressa a través de fantasies, desitjos, 
creences, actituds, valors , comportaments,pràctiques, rols , relacions

La sexualitat és el resultat de la interacció de factors biològics, 
psicològics, socioeconòmics, culturals, ètics i religiosos o espirituals.

Què entenem per sexualitat ? Què entenem per sexualitat ? 



  



L’educació afectivo -sexual L’educació afectivo -sexual 

L’ educació sexual ha d’abastar més que la informació.  Ha de donar una idea de 
les actituds, les pressions, la consciència de les alternatives i les seves 
conseqüències. Ha d’augmentar l’amor, el coneixament propi, la presa de 
decisions, i les tècniques de comuniciació.   OMS

Habilitats socials: 
Escolta activa 

Assertivitat
Resoldre conflictes

ACTITUDS: 
Autoconfiança, autoestima.



Educació  afectivo sexual a casa Educació  afectivo sexual a casa 

L’objectiu d’una bona
 educació sexual és que  

Els fills i les filles es coneguin
S’acceptin i puguin 

Manifestar qualsevol aspecte
De la sexualitat de manera

Que siguin feliços.

Els pares i mares som referents Es IMPOSSIBLE
 No educar amb 

Sexualitat.



 

I

Quin model d’educació sexual hem viscut?   

Repressió sexual

Amor romàntic

Normes rígides

mites

Tabus

Volem alliberar-nos....



 

I

Quin model d’educació sexual es té avui? 

Criteri per escollir Escoltar-se a un mateix
I a l’altres



 

I

                                 REFLEXIONEM ?  

Anotem  paraules  o frases que ens venen al cap quan 
pensem en l ‘educació sexual dels nostres fills? 



 

I

                                 REFLEXIONEM ?  

Classifique ‘m les: 

Afectivitat: emocions i 
sentiments

Plaer 
prevenció

Por 



Pautes bàsiques 

REFLEXIONEM: 

Quin tipus d ’educació sexual vaig rebre?

Com visc la meva sexualitat? 

Quins missatges estan rebent ?

Establir amb la parella com abordar el tema

No delegar-ho



Pautes bàsiques 

2.QUAN PARLAR?

Aprofitar qualsevol situació del dia a dia

Resoldre dubtes  amb un llenguatge adequat a l’edat.

No parlar puntualment.

1- ACTITUD I DISPOSICIÓ AL DIÀLEG

     Atenció e interès 

     Escolta activa

     Dir-li clarament que pot parlar de tot amb nosaltres.

     Evitar:  jutjar,  castigar,  fer-lo sentir culpable            

avergonyir-lo 



Pautes bàsiques 

3.SINCERITAT

Mostrar-nos tal com som

Dir el què sabem i el què no.

Verbalitzar el que ens fa vergonya.

Parlar de nosaltres.

 

4.IMPOSAR NO ÉS EDUCAR

No castigar ni fer sentir culpable.

No obligar:  « perquè si / perquè no»

Cada persona decideix com viure la seva 

sexualitat

 



Pautes bàsiques 

5. RESPECTAR LA SEVA INTIMITAT.

Ells decideixen que ens expliquen

No cal saber-ho tot.

No parlar no vol dir que no ens necessiten.

6.MOSTRAR CONFIANÇA

Ensenyar a decidir.

Ajudar a prendre decisions

Confiar amb el seu criteri.

Explicitar que ells sempre tindran el nostre suport.



SITUACIONS COMPROMESES ...



   
«Si li  parlo de sexe.començarà abans?»

PARLAR  ajuda  a  normalitzar la 
sexualitat sinó passa a ser tabú

Crear clima acollidor .
Mostrar-se obert

CONSELLS: 

Buscar informació verídica I assessorar-se.
Parlar dels canvis físics, emocionals, sentiments..
Si sentim vergonya,  ho podem verbalitzar
Començar per respondre dubtes.
Facilitar lectures segons l’edat.
Respectar la INTIMITAT...no entrar en lo personal.
Explicitar que SEMPRE poden comptar amb nosaltres.



   
«He vist a la meva filla fent-se petons 
amb algú a la porta de casa...»

CONSELLS: 

Els pares consensuen una postura.
Expressar el que els hi preocupa
Respectar la seva decisió
Respecten la intimitat… no interroguem. 
Normalitzen I contextualitzen la situació.

Què sentim I pensem ?
 

Incredulitat  I neguit. 
Inevitable judici moral.
Mai el farem sentir culpable.



   
«La meva filla ha tancat la porta i no està sola...»

REFLEXIONEM:

Quines normes tenim a casa? 

CONFIANÇA   entre pares-fills:

  Quins valors els hi hem trasmès? 
  No fitxar-se en un fet aïllat : valorar trajectòria.

CONSELLS:
Plantejar el tema amb tranquilitat.
Expressar el nostre neguit.
Conèixer les amistats de l’adolescent
Respectem la intimitat.
Confiar en les decisions que prenen.



   
“He  trobat un preservatiu a la motxilla del meu fill”

REFLEXIONEM:

No te que ser el que sembla .

Sinó es parla:

Pérdua de confiança i tensió en la relació
Invasió de la intimitat.
Tema tabú.

CONSELLS:

Oportunitat  per parlar pausadament.
Escoltar la versió del fill.
Mostrar confiança.
Respectar la intimitat.



   
“No vol parlar de sexe»

REFLEXIONEM:

Com ens hauríem sentit  si els nostres 
pares ens haguéssin preguntat 
de manera directa sobre la nostra 
sexualitat?

CONSELLS:
Inici a la infància a partir de preguntes.
Abordar el tema entre els dos
No tractar-lo de manera puntual. 
Normalitzar la vergonya. 
No ridiculitzar  o renyar pels dubtes. 
Canviar les preguntes intimes per generalitzacions.
Fomentar  la confiança :  “ sempre et farem costat” 



   
              “El meu fill és gai»

REFLEXIONEM:

“ Quan un fill surt de l’armari son les pares 
que hi entren”

  Basar-se en l’amor i l’afecte que és te al fill 

CONSELLS:

Donar-se temps.
Assessorar-se i buscar orientació 
Resoldre falses creences i mites sobre homosexualitat. 
Empatitzar amb els sentiments i emocions dels fill
Mirar d’entendre  i esforçar-se per normalitzar la situació
  



 

I

                                 RECURSOS 

Programa BTV oh My Goig : 
Parlem de temes a partir d’escenes fetes per adolescents 

sex education ..serie de nexflix.

Psicowoman

sexejoves.gencat.cat
Pagina de la generalitat on hi ha informació  especifica de sexualitat I 
consultes on line confidencial. 

Sida estudi    Cataleg de documentació.

Guies de sexualitat de Canàries de Noemi parra.

https://www.youtube.com/channel/UCTDwdnTAaBFHnRuQMmSla8g
https://www.youtube.com/watch?v=tz9UWSamTV0
http://sexejoves.gencat.cat/ca/inici/
http://www.sidastudi.org/
https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/organismo/los_servicios_al_publico/ediciones_publicaciones/publicaciones_del_ici/guias-sexualidad/
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