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Pròleg

Els drets sexuals i reproductius es fonamenten en el dret
bàsic de l’ésser humà de gaudir, al llarg de tot el cicle vital,
d’una vida sexual satisfactòria i plaent, lliure de coerció i
discriminació, sense violència (física, psicològica i/o social)
i respectuosa amb l’autonomia de les persones.
Des de la seva fundació, l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears ha tingut com a objectiu prioritari la defensa d’aquests drets des d’un punt de vista necessàriament global; és a dir, intentem integrar aspectes
biològics, psicològics, socials i culturals, i ho fem des d’una
perspectiva multidisciplinària.
Sabem que tant el concepte de sexe com el de gènere són
construccions socials que afecten el desenvolupament vital
dels éssers humans des del seu naixement. En una societat
que entén el sexe des d’una perspectiva dicotòmica (home/
dona), a les persones se’ns col·loca en un lloc específic des
que naixem segons les pautes establertes per al nostre gènere i obviant altres situacions importants que ens permeten
desenvolupar-nos emocionalment, afectiva i personal.
La nostra experiència ens ha fet comprendre que per poder transmetre aquestes idees i crear consciència entre els
nostres joves, devem ser els primers en actualitzar els nostres coneixements i mantenir-nos propers a la realitat sempre canviant.
Creiem que el llibre que teniu a les mans, fruit de l’experiència
de vint anys de recorregut de tot un equip de professionals per
a qui el treball amb joves és un estímul, és una eina útil,
eficaç i divertida que us aportarà noves idees i nous punts
de vista per poder parlar amb els joves (nois i noies) sobre
la seva sexualitat. A la vegada, reflexionareu sobre els missatges que els segueixen arribant des dels diferents mitjans
de comunicació i entorns on viuen. Tot plegat us facilitarà
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la construcció i deconstrucció de noves maneres d’entendre
la realitat a través del diàleg, la negociació i la participació
activa.
El títol del llibre, Sex-crets. Els secrets d’un aprenentatge,
és suggerent i no deixa ningú indiferent, ja que al·ludeix a
aquesta part íntima de l’ésser humà de la qual costa tant
parlar i a les complicitats que apareixen al voltant seu.
Felicitats!
María Ferrero Barrio
Presidenta de l’Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balears
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Agraïments
L’anàlisi i la supervisió de manera continuada de l’experiència
del treball educatiu en grup, així com el suport, sovint altruista, de diferents persones, professionals i institucions
sensibles i compromesos han facilitat la creació de l’eina que
teniu a les mans.
Cal agrair en particular a tots els professionals que han fet
possible la realització dels tallers amb la seva destresa i han
compartit i enriquit amb nosaltres aquesta experiència.
A l’Ana Gutiérrez i la Isabel Ferran els dediquem un agraïment especial pel seu atreviment quan es van iniciar els tallers al Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) l’any
1992 i per la seva capacitat de transmissió de l’experiència. A
en Manel Barceló, per la seva tendra, intel·ligent i encertada
presentació a través de les paraules de la Mamen. A la Sílvia
Egea i l’Imma Campo, que han aportat els seus coneixements
amb valuosos comentaris en els diferents materials escrits (o
manuscrits). A la Isabel Díaz i la Fanny Jurado, de l’equip del
CJAS, que han respectat els espais de creació de les autores.
Hem d’agrair també l’estimable col·laboració de la Pilar
Serón com a supervisora del grup de professionals que realitzen els tallers, que ha facilitat un espai de reflexió, intercanvi
i suport.
A tots els centres educatius, els seus professors, educadors
i alumnes que ens han obert les portes i s’han desplaçat a la
seu del CJAS i ens han demostrat plena confiança amb la seva
participació en els tallers.
A Diego Sperani, que amb els seus coneixements tecnològics ens ha ajudat en diferents moments en l’elaboració
d’aquest material.
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Presentació
A les noies i els nois a qui va adreçat aquest llibre.
Hola, et presento Sex-crets, un llibre que parla de relacions, de relacions sexuals i de les altres. I tu em preguntaràs:
«Ah, però n’hi ha d’altres?» Sí, les prèvies a les relacions
sexuals i les que s’estableixen a continuació amb la persona
amb qui has lligat i també les relacions amb els adults que
continuen veient-te com una criatura quan ja fa dies que ho
has deixat de ser. I em preguntaràs: «Bé, si tot depèn del
sexe, per què no parlem de relacions sexuals i deixem estar
les prèvies, les que vénen a continuació i les altres?» Doncs,
perquè créixer, lligar, fer l’amor i enamorar-se és tan important com inevitable, i és preferible disposar d’una guia
sobre les coses bàsiques que angoixar-se amb les llegendes
que corren sobre aquests temes.
El llibre planteja preguntes, informa i aconsella però no
et robarà ni una engruna del misteri de conèixer algú
que de sobte t’importa molt i amb qui voldries estar
tota l’estona i... Aquest continua sent –com ho ha
estat tota la vida– un acte íntim i personal i, amb
una mica de sort, compartit amb la persona que
has triat. Això és tot. Bona sort a la vida.
Mamen
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Introducció
Tot i que l’adolescència es considera una de les èpoques de
la vida més saludables, l’experiència professional ens ha
ensenyat que les noies i els nois, en aquest tram del camí,
sovint necessiten l’acompanyament d’un adult o un professional per parlar dels seus dubtes, sentiments, emocions,
expectatives, conflictes o altres aspectes que els fan sentir
diferents dels «altres».
Quan el Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) de
l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears
va obrir les portes l’any 1992 a la ciutat de Barcelona –amb
la finalitat de potenciar actituds positives i responsables
amb relació a l’afectivitat i la sexualitat dels adolescents i
joves–, els professionals que ens vam atrevir a fer realitat
el projecte ens preguntàvem com els podríem ajudar i com
acceptarien ells i elles el nostre ajut en un servei tan específic. En poc temps de caminar al seu costat, observant-los i
escoltant-los com a individus, amb el seu bagatge, les seves
particularitats, la seva ingenuïtat i, també, amb la seva originalitat i creativitat, vam comprendre quin paper havíem
d’exercir i quines eren les seves necessitats.
En els diferents moments del trànsit cap a la vida adulta, els adolescents necessiten essencialment que se’ls acompanyi i se’ls ofereixi suport de manera positiva, objectiva i
sense ser jutjats pels seus comportaments, confusions, equivocacions o conductes de risc. Demanen un tipus de suport
ben diferenciat del de la infància. S’hi ha de ser i no ser-hi,
sostenir-los i respectar que aprenguin i s’equivoquin en la
seva recerca. En aquest context, quan els adolescents troben
un adult/professional amb qui poden comunicar-se, que els
pot escoltar i oferir informació certa i entenedora, se senten
acompanyats i ho manifesten amb agraïment.
El CJAS va començar aquest camí procurant entendre
l’adolescència com una estructura o configuració que no
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comença ni acaba en un moment determinat de la vida,
sinó que és el fruit d’una història des del naixement, comprenent que tot allò que s’ha inscrit, viscut o construït fins
aquell moment continuarà sent present posteriorment i
tornarà a tenir significat de diferents maneres en funció de
les experiències (contacte amb la realitat) i de les relacions
amb el món simbòlic del que es forma part.
Com molt bé sabem, en el «trajecte de l’adolescència»
esdevenen canvis estructurals, tant fisiològics com psicosocials, que fan trontollar la persona i la condueixen a provar i
experimentar. Deixar la infància és tot un repte i no és gens
fàcil, cal desmarcar-se del discurs i dels hàbits «imposats»
pels adults i transgredir normes, prohibicions i límits. És
imprescindible adonar-se de certes coses a partir de la pròpia experiència i exercint el dret d’equivocar-se. Es tracta
que els adolescents provin coses noves i comprovin que són
capaços de sortir-se’n tots sols i d’aprendre al marge de la
família i de l’escola. En aquest context, el discurs del grup
d’iguals i les identificacions amb altres joves/adults prenen
un paper cabdal i, a vegades, tenen més força que moltes de
les lliçons apreses prèviament.
Cal considerar, però, que tots els canvis necessiten un
procés que pot ser més o menys llarg, i que les vivències en
aquest període de creixement –un dels més importants en la
vida de les persones– deixaran una empremta considerable
en els joves que durarà fins a l’edat adulta. Aquests canvis solen viure’s individualment amb cert patiment, a causa
del dol per les pèrdues infantils, i amb eufòria per les noves
conquestes. És per això que esdevé imprescindible una mirada i una escolta àmplia, un bon acompanyament per part
dels adults de referència, i, sovint, una acollida per professionals experts.
El CJAS, com a espai específic d’atenció als adolescents i
joves amb relació a la salut afectiva i sexual i format per un
equip professional de diferents disciplines, es va plantejar des
dels seus inicis com un servei per a la promoció de la salut i la
prevenció, complementari de la xarxa normalitzada de salut.
Actualment, a partir d’un exercici de reflexió i debat,
s’ha consensuat la tasca del CJAS, que consisteix a aten-
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dre i acompanyar els adolescents i joves (i el seu entorn),
en el procés de creixement, per afavorir la vivència d’una
sexualitat positiva i responsable. Es posa especial èmfasi
a atendre els trastorns o problemes emocionals, relacionals o individuals que esdevenen en l’inici de l’activitat
sexual compartida i en el camí de refermança de la identitat sexual i d’orientació del desig, així com en la prevenció
de l’embaràs, de la infecció pel VIH/sida i altres ITS, del
consum de drogues, dels trastorns de l’alimentació, etc.,
sempre amb una concepció global de la salut, que inclou
els aspectes biològics, psicològics i socioculturals.
Aquestes característiques especials del CJAS, sumades
a l’adequació del servei a la idiosincràsia dels joves quant a
accessibilitat, immediatesa i confidencialitat, han proporcionat un camp ampli de treball en l’àmbit de la prevenció i
l’educació per a la salut. La consulta i les dades recopilades
en la història clínica i social han estat i són una font important d’informació i coneixement sobre els comportaments,
les inquietuds i els problemes de la població jove.
Ara bé, el treball dinàmic en grup d’iguals, en el qual
tothom pot participar, ha estat des del començament del
CJAS un dels espais educatius essencials per a la promoció
de la salut i la prevenció. La discussió i la reflexió entre un
grup de persones, siguin joves, adultes, professionals, etc.,
en un espai comú, proporciona coneixements, intercanvi i
identificacions que ajuden a pensar en les pròpies dificultats, pors, creences, actituds, informacions errònies, etc.,
davant les relacions interpersonals. Des d’aquesta premissa, els tallers d’educació afectiva i sexual –intervenció
educativa amb adolescents– s’han convertit en una de les
activitats principals del CJAS i una de les més emblemàtiques per tractar els diferents aspectes sobre l’afectivitat,
la sexualitat i els factors relacionals.
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Els tallers d’educació afectiva sexual
Aquests tallers es van iniciar amb grups de nois i noies escolaritzats en centres de secundària de la ciutat de Barcelona l’any 1992. Van néixer arran de les expectatives mostrades per professionals de l’educació en defensa del valor
del treball en grup d’iguals per tractar temes tan sensibles
i emotius com l’afectivitat i la sexualitat.
Com ja s’ha comentat, el treball en grup, conduït de forma dinàmica i amb eines que fomentin la participació, s’ha
mostrat al llarg dels anys com una de les millors maneres
d’abordar molts dels factors que poden contribuir a la promoció de la salut i la prevenció dels riscos. Els mecanismes d’identificació i la reflexió compartida ajuda a generar
canvis en les representacions mentals i els comportaments
i afavoreix que després continuï la discussió en el grup
d’iguals de referència. A la vegada, els tallers afavoreixen
que els qui hi participen, amb el temps i l’experiència, siguin més atrevits per demanar ajut personal a un professional i tinguin més consciència dels trastorns o problemes
que l’entorn més proper els pot ocasionar.
Compartir la informació i reflexionar sobre els sentiments, els dubtes, les fantasies i les experiències aporta als
participants elements per afavorir el propi creixement personal i la capacitat crítica, per tal d’identificar i preveure les
situacions de risc en la pràctica o el comportament sexual.
A partir de tractar l’afectivitat i la sexualitat des d’un
punt de vista positiu, mitjançant diferents dinàmiques i materials, es plantegen situacions properes a la realitat quotidiana dels joves que afavoreixen la identificació i la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre. Els participants són
protagonistes del propi procés de reflexió i aprenentatge, fet
que incidirà de manera positiva en la utilització d’allò après
per detectar i/o situar-se davant del risc.
L’escolta de les vivències i experiències dels altres integrants del grup també fa prendre consciència de les diferències de gènere i de les diverses maneres de relacionarse amb les persones del mateix sexe i/o de l’altre sexe, dels
estereotips socials, de les influències culturals rebudes de
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l’entorn més proper i dels aspectes educatius i culturals en
la manera de situar-se en el món, entre d’altres.
Des de fa uns quants anys, cal treballar de manera especial la forta influència que exerceixen les noves tecnologies
de la informació i la comunicació en els diferents factors relacionals i emocionals dels joves.
Els tallers del CJAS s’han establert com un recurs anual
per a molts centres educatius que durant el curs escolar treballen habitualment aspectes de la salut amb els seus alumnes. En aquests vint anys de recorregut, el nombre de nois
i noies adolescents participants en els tallers ha anat augmentant de manera considerable i, en l’actualitat, hi participen entre 6.000 i 7.000 joves anualment.
En aquests moments, a més dels grups d’ensenyament
secundari, s’estan fent tallers amb grups de joves adscrits a
programes educatius especials, ja sigui per alguna discapacitat física o intel·lectual o per dificultats d’integració social.
També resulta interessant i eficaç el treball educatiu i de suport als monitors de lleure o joves procedents de diferents
associacions juvenils que actuen com a agents de salut.
El contingut del taller s’adequa a les característiques del
grup (edat, coneixements previs, gènere, demanda d’algun
tema, homogeneïtat, creences, cultura, dificultats especials,
etc.). Per això es fa necessari el contacte previ amb el professor o responsable del grup. És important que les famílies
coneguin el compromís que s’estableix entre els professionals
del CJAS i el professorat dels alumnes que assisteixen a un
taller d’educació afectiva i sexual. Aquest fet pot facilitar posteriorment la comunicació d’aquestes famílies amb els seus
fills i filles, que poden continuar parlant dels temes tractats.
Per donar resposta a aquesta demanda creixent, el CJAS
ha anat generant propostes d’eines i materials amb diferents formats que inclouen exposicions itinerants, publicacions, casos hipotètics, consultes virtuals, puzles, dibuixos i
còmics, activitats lúdiques, etc. Aquests materials pretenen
adaptar-se a la realitat dels joves, fomentant la identificació,
el reconeixement i la participació activa, tots ells, elements
que es reconeixen com a primordials per a comprendre i integrar la informació rebuda.
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En la recerca continuada de materials més efectius per
a la promoció de la salut i la prevenció dins del treball en
grup, i en els quasi vint anys d’anàlisi i supervisió dels
continguts i el desenvolupament dels tallers, s’ha arribat
a la creació d’una nova eina de treball (aquest llibre), més
moderna, adaptada a les diferents realitats socials i culturals del moment i a les fantasies, vivències i mancances
actuals dels adolescents.
El nostre desig és que aquesta nova eina sigui útil per
afavorir l’aprenentatge, el debat i la reflexió dels nois i les
noies i els ajudi a créixer de manera saludable.

Una petita anàlisi dels principis que
tracta aquest material
Ja fa temps que els diferents discursos dirigits als adolescents i joves per part dels professionals i de moltes institucions que s’interessen per la seva salut parlen sovint de
la importància de la promoció de la salut afectiva i sexual.
Aquesta expressió engloba diferents conceptes –salut, afectivitat i sexualitat– i potser val la pena fer un esforç per esbrinar quina és la seva estreta vinculació amb el creixement
i la construcció i la refermança de la identitat personal.
Salut és una paraula o expressió que s’utilitza sovint en
el llenguatge col·loquial per descriure l’estat d’ànim, per
brindar, per donar la benvinguda a un altre, per preveure
anticipadament alguna conseqüència d’un possible risc (curar-se en salut), per definir l’estat físic i moral o el bon estat
emocional, etc. Com veiem, el terme salut puntualitza moltes vegades el grau de benestar i de sensació d’equilibri de
les persones.
Així, quan parlem de salut en el nostre àmbit, ens hem
de referir al benestar de la persona des d’un punt de vista
general, físic, afectiu, emocional i social. De fet, ja fa temps
que els experts en l’atenció als adolescents i joves emmarquen el terme salut jove dins d’aquest concepte més ampli.
La sensació de benestar i els hàbits més o menys saludables dels infants, adolescents i joves tenen molt a veure amb

22

Sex-crets

els trets personals, però sobretot amb les vivències més directes i els costums que s’han observat i après en l’entorn familiar, social, escolar, així com amb el propi bagatge cultural.

Quan parlem d’afectivitat, de què es
tracta?
Es tracta de la necessitat que tenim els humans d’establir
«vincles» amb altres persones, que ens ajudin a la supervivència en un principi i ens proporcionin estabilitat
emocional al llarg de la vida (relacions primàries des del
naixement, manifestació dels sentiments i les emocions per
part dels adults cap als infants, necessitat de contacte, de
sentir-se estimat i desitjat, sensacions de plaer, etc.). En el
«vincle afectiu» des dels inicis de la vida hi prenen part la
mirada, les abraçades, la veu, les paraules, els somriures,
les carícies, les atencions, etc.
L’amor, l’estimació, l’afecte, el fet de sentir-se reconegut/uda,
desitjat/ada i valorat/ada, l’amistat… són necessitats psicològiques fonamentals en l’ésser humà. Fan que ens sentim
bé i donen sentit de «pertinença».
Per tant, un bon vincle afectiu durant el creixement facilita el sentit d’autonomia, el reconeixement de les emocions
i els sentiments i la manifestació d’aquests, l’autoestima i
les relacions amb els altres, tant personals com sexuals.
Sentir-se bé amb un mateix i acceptar-se afavoreix la relació amb les altres persones per intercanviar experiències,
per aprendre, per estimar i fer-se estimar, per donar i rebre, etc. El vincle afectiu primari ens ha de permetre un
control o domini de l’expressió dels afectes i els sentiments
i l’aprenentatge d’estratègies per lluitar pels desitjos, superar la frustració, conformar l’actitud i saber establir els
límits, entre d’altres. Totes aquestes qualitats derivades
d’un bon vincle afectiu són les que donen sentit a la raó, a
l’opció, a la llibertat... de l’individu.
En aquest sentit, es pot entendre que les manifestacions
de l’afecte són essencials en les relacions entre els adolescents i els seus referents, i ens permet comprendre que les
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separacions, les pèrdues, els dols (divorci, trencament de
parella, mort, immigració, pèrdua d’un amic o amiga...) fan
patir i poden tenir efectes inesperats pel que fa a les conductes i a les situacions de risc.
Quant a la sexualitat, en el seu sentit més ampli, sabem
que té un paper essencial en el desenvolupament com a persones, que s’anirà estructurant al llarg de la vida i es mostrarà de diferents maneres en cada edat o moment de l’evolució. Però quan s’estrena l’adolescència, la sexualitat pren
un paper primordial. Hi ha pocs dubtes que en aquesta època
la vivència i l’expressió de la sexualitat són unes de les qüestions més transcendentals. Durant els anys adolescents estan
en joc la constitució psíquica de la identitat sexual i l’elecció
amorosa.

Què s’entén per sexualitat?
La sexualitat se sent, es viu, però no resulta fàcil parlar-ne.
Sovint, quan es parla de la sexualitat –i de com s’expressa–,
es fa servir la paraula sexe fent referència tan sols a l’anatomia i la fisiologia dels genitals interns i externs masculins
i femenins i la seva funció reproductora o bé a la genitalització centrada bàsicament en la pràctica sexual, el coit, el risc
d’embaràs i d’infeccions de transmissió sexual. En l’altre extrem, amb molta presència en les revistes juvenils, la publicitat, la moda, les sèries televisives, les actuals tecnologies de
la informació i la comunicació, sobretot Internet, es promou
un tipus de discurs que mostra la sexualitat sobretot a través de la sensualitat, l’erotisme, la seducció, la frivolitat, etc.
S’ofereix una pràctica sexual despullada de la importància de
la intimitat i amb cert exhibicionisme de manera exagerada,
obviant l’esforç i fins i tot el patiment que pot suposar la construcció d’una identitat sexual i la refermança de l’orientació
del desig.
El concepte sobre la sexualitat va ser consensuat per
l’OMS l’any 1975 i la descriu com «una energia» que ens
motiva a buscar afecte, contacte, plaer, tendresa i intimitat.
La sexualitat influencia els nostres pensaments, sentiments,
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accions i interaccions i, per tant, influeix en la nostra salut
física i mental. Com es pot entreveure, l’energia de la sexualitat té un espai tant en el conscient com en l’inconscient de la
persona i, per tant, en el seu desenvolupament hi coincidiran
fets i experiències molt variades.
Aquest concepte, revisat i ampliat l’any 2006 per l’OMS,
acull un sentit més ampli i aprofundeix en la relació que té
la sexualitat amb molts dels aspectes de la persona i el seu
entorn social de referència:
La sexualitat és un aspecte central de l’ésser
humà al llarg de la seva vida i comprèn la identitat
de gènere i els rols, l’orientació sexual, l’erotisme, el
plaer, la intimitat i la reproducció. La sexualitat es
viu i s’expressa a través de pensaments, fantasies,
desitjos, creences, actituds, valors, conductes, pràctiques, rols i relacions interpersonals. Tot i que la
sexualitat pot incloure totes aquestes dimensions,
no totes s’experimenten o s’expressen sempre. La
sexualitat està influenciada per la interacció de factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, ètics, legals, històrics, religiosos i espirituals.
(WHO, 2006)

En aquest sentit, és important reconèixer que la sexualitat és quelcom més que la genitalitat i la pràctica sexual,
i que està sempre present d’una manera o una altra en el
procés de creixement i aprenentatge fins que arriba el moment de compartir-la.
Es pot entreveure que la realitat no és tan senzilla i que
la sexualitat, a més de la genitalitat, implica una gran varietat de sentiments, sensacions i emocions que ja estan integrades en la globalitat de la persona. Al llarg del viatge de
la vida, hi ha moltes maneres d’educar, viure i expressar
la sexualitat, com són les atencions, les mirades, les carícies, els petons, les paraules, els gestos, etc. (l’afecte), que
ens permetran conformar el desig i les sensacions de plaer i
comunicar-nos amb els altres. Tot aquest bagatge pot deixar
empremtes reals o simbòliques diferents, segons les ca-
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racterístiques personals de cadascun i els diversos vincles
afectius viscuts.
En l’adolescència, la sexualitat s’expressa amb tot el
seu potencial i es busca amb qui compartir-la, gaudir-la,
posar-la a prova... Podem dir que es referma la identitat
sexual i s’emmarca l’orientació del desig. Es viuen moments
d’importants contradiccions que poden generar ansietat i
patiment.
Quant a l’elecció amb qui fer l’amor o l’orientació del desig (heterosexualitat, homosexualitat), aquest període d’experimentació és cabdal per a la refermança de la identitat
individual, inclosa la identitat sexual. En un inici els somnis
i les fantasies són les que marquen el pas, però quan arriba
el moment d’iniciar l’activitat sexual, els dubtes i les pors
poden bloquejar i emmascarar el desig i l’elecció. En aquest
tram de camí seria bo que els adults més propers i/o referents d’aquests nois o noies poguessin fer un bon acompanyament amb tendresa, tot escoltant amb atenció allò que
ens comuniquen amb les paraules i també amb els fets.
Si ens recolzem en l’experiència i tenim en compte els diferents trets en l’anatomia i la fisiologia dels nois i de les
noies, observem que el camí dels uns i de les altres cap a
la identitat sexual i social implica expectatives i necessitats
diferents. Els sentiments i les emocions que experimenten
noies i nois davant les fantasies sexuals, la necessitat de ser
«mirats» i estimats, les sensacions corporals, el desig sexual, la necessitat de comprovar la capacitat i la potència, la
normalitat de les seves funcions, etc. solen ser diferents. A la
vegada, totes aquestes vivències poden donar lloc a temors,
dubtes, pors, inseguretats, exigències, desconfiança amb un
mateix i cap als altres, excés de timidesa o d’atreviment... A
més, hi ha una discordança entre la maduresa fisiològica i
l’equilibri psicoafectiu, que fa que els adolescents es trobin
sovint davant de riscos no reconeguts i, per tant, no esperats (embaràs, infeccions de transmissió sexual, etc.).
En aquesta època tan íntima i delicada, les noies, per la
seva fisiologia i potser perquè són més capaces de compartir
les dificultats, busquen i demanen informació i ajut amb més
facilitat. En canvi, el camí cap a la identitat sexual dels nois,
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en general, és més silenciós i solitari. Els costa més parlar de
les seves pors i emocions i busquen ajuda més tard.
També sabem per experiència que als adolescents i joves
que viuen o han viscut situacions especials, ja sigui a causa d’un medi familiar i social poc estructurat, per dificultats
personals o d’exclusió social, etc., els sol faltar el suport i la
contenció necessària per fer camí, i els comportaments poc
saludables i de risc sovint esdevenen freqüents i més atrevits.
Per tant, la sexualitat, l’afectivitat, l’amor, el desig... i
l’entorn incideixen d’una manera fonamental en el nostre
creixement i la nostra identitat individual, i la manera com
es va estructurant i desenvolupant pot commoure l’equilibri
psicològic, afectiu i emocional i interferir en el grau de salut
global.
Per concloure, fem nostres les paraules del doctor Pere
Folch i Mateu (psiquiatre, psicoanalista i pedagog): «No és cap
fórmula romàntica afirmar que només es pot aprendre allò
que s’ofereix en una actitud bàsicament amorosa per part de
l’educador.» (Conflicte adolescent i relació pedagògica, 1993)

Rosa Ros i Rahola

Directora del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat
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Metodologia
El material que presentem a continuació està pensat per
ser utilitzat com una eina flexible i oberta que l’educador o
l’educadora pot adaptar i fer servir de la manera que consideri millor per al seu grup.
En aquest sentit, no cal treballar tots els capítols del llibre si no es considera necessari, o es poden treballar en un
ordre diferent del proposat; es pot aprofundir més o menys
en els continguts en funció de l’edat dels nois i les noies del
grup i dels coneixements previs; es pot anar avançant en
els temes i després tornar a aquells que s’han treballat anteriorment per aprofundir-hi més; no és necessari fer totes
les activitats que es proposen en cada capítol si es considera
que no són adequades al grup per l’edat o per la maduresa, etc. En definitiva, el que pretenem amb aquest material
és que cada professional pugui treballar amb el seu propi
estil educatiu, establint el ritme, les prioritats, el temps i
l’aprofundiment que consideri més adients a les necessitats
del seu grup.
El professional ha de ser conscient a l’hora de fer qualsevol intervenció educativa de la importància de diferenciar
les opinions personals de la informació objectiva i verificable, i que de vegades no tindrà totes les respostes.
Partir dels coneixements i l’experiència del grup pot
ajudar a potenciar la motivació i, per tant, la participació,
l’escolta i la creativitat. El/la professional ha d’intentar crear
un ambient de confiança, tolerància i respecte, en què els
joves sentin que són els protagonistes. També ha d’intentar
evitar caure tant en la dinàmica de pregunta-resposta cap
al grup com en la classe magistral. El que s’ha de procurar
és que els joves analitzin, reflexionin, aportin idees, qüestionin i facin preguntes. La comprensió i el respecte cap als
altres serà el punt de partida, tenint sempre present les diferències quant al gènere, l’orientació sexual i la cultura, ja
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que el respecte cap a la diferència farà més enriquidor el
procés d’aprenentatge.

Estructura del material
Els capítols estan estructurats de la manera següent:
•
•
•
•
•

Una introducció teòrica.
La justificació de per què creiem important treballar el
tema proposat.
Els objectius que volem assolir.
L’observació de la il·lustració del tema i la proposta de
dinamització.
Unes activitats complementàries per aprofundir en el
tema o ampliar informació.

L’últim capítol, «Els sex-mites», permet treballar creences i informació errònia al voltant de la sexualitat i pot ser
utilitzat com un complement dels continguts treballats.

Avaluació
En tot procés educatiu l’avaluació és una eina molt important, ja que ens permet verificar si s’han assolit els objectius plantejats i si s’han de fer modificacions o rectificar
continguts.
L’avaluació continuada ens permet anar adaptant el programa a les necessitats específiques del grup i reflexionar sobre el procés d’aprenentatge de manera global. Aquest tipus
d’avaluació, anomenada de procés, la realitzen els mateixos
implicats; es recull informació constantment per tal de gestionar correctament les accions proposades i es té en compte
l’opinió dels participants.
Per complir els objectius de l’avaluació plantejada, és important que el/la professional que dinamitzi el material faci
una observació contínua del procés (per exemple, escrivint
un diari) i que tingui en compte aspectes com la implicació
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dels nois i les noies, si s’han realitzat les diferents activitats
proposades, els valors i les actituds que s’han observat, etc.
Per disposar d’una avaluació dels nois i les noies participants, es proposen dues eines: la primera, breu i de senzilla aplicació (vegeu annex 1), es pot passar al final de cada
capítol treballat; la segona, més extensa i exhaustiva (vegeu
annex 2), es recomana fer-la al final de la utilització del material i permetrà avaluar l’opinió dels participants amb relació als diferents aspectes estructurals del material.
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1. Estem canviant
Durant la pubertat i l’adolescència se succeeixen una sèrie
de canvis importants. Canvia el cos, però també els interessos, la personalitat, els sentiments, la relació amb
l’entorn, etc., i de mica en mica es va iniciant el camí cap a
l’assoliment d’un cos i d’una identitat adulta.
Aquests canvis físics i psicològics, que es poden produir
de manera més o menys ràpida, requereixen per part dels
nois i les noies un esforç a l’hora d’anar acceptant la seva
nova imatge, que sovint senten com a estranya, i d’anar
adaptant-s’hi.
D’altra banda, els sentiments i les emocions són intenses i
canviants; en un moment poden estar tristos o enfadats, i al
cap d’una estona eufòrics. Això no solament desconcerta els
adults del seu entorn, sinó també a ells mateixos.
A més, és important tenir en compte que l’adolescència
és una etapa decisiva en la construcció de la identitat, i és
normal que els adolescents tinguin molts dubtes respecte a
la seva vàlua, les seves capacitats, l’aspecte físic, al fet de
sentir-se acceptats pel grup d’iguals, respectats i tinguts en
compte per altres adults, etc. Tots aquests factors entren
en joc reforçant o debilitant l’autoestima, i el resultat final de
tot això serà la base de les nostres capacitats com a adults.

La importància de treballar aquest
tema
Com hem comentat anteriorment, el procés que comporta
l’adolescència fa que els adolescents es puguin sentir angoixats pel que els està passant i per la manera com els
veuen els altres.
La realitat és que tots canviem, però cadascú ho fa al seu
ritme, i aquests canvis no es donen en el mateix ordre ni
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amb la mateixa intensitat en totes les persones. Tots aquests
canvis, tant els físics com el psicològics, suposen la ruptura
amb el món de la infància. Les vivències de nous sentiments
i emocions els apropa cada cop més al grup d’iguals, on es
van construint nous models d’identificació.
L’objectiu que ens proposem amb aquest capítol és que
els adolescents coneguin els canvis que es produeixen tant
a nivell físic (desenvolupament i maduració dels òrgans sexuals, menstruació, pol·lucions nocturnes, acne, etc.) com a
nivell psicològic (manera de pensar, capacitats intel·lectuals,
les relacions amb els altres, interès en la sexualitat, etc.) i
que reflexionin sobre l’impacte que poden tenir tots aquest
canvis, especialment per la rapidesa amb què es produeixen, i sobre el fet que aquests processos poden afectar el
desenvolupament de l’autoestima.
Així doncs, els objectius que han d’assolir els joves són
els següents:
• Conèixer quins són els canvis a nivell físic, psicològic i en
la relació amb els altres que es donen en aquesta etapa.
• Reflexionar sobre de les diferències que aquests canvis
impliquen en els nois i les noies.
• Comprendre i acceptar aquests canvis.
• Aprendre a estimar i a respectar el seu cos.
• Treballar l’autoconcepte i l’autoestima.
• Reflexionar sobre la manera com canvien també en
aquest moment evolutiu les exigències de l’entorn (família, escola, etc.).

Proposta de treball
Imatges 1.1 i 1.2 El retorn de la imatge
(>131-132)

L’adolescència és una etapa de transició entre el món de la
infància i el món adult que es caracteritza per un seguit de
canvis a tots els nivells que provoquen una gran confusió i
angoixa en els nois i les noies.
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En les il·lustracions apareixen dues situacions quotidianes en la vida dels adolescents en què es poden veure i intuir els diferents canvis físics que es donen en aquesta etapa.
Es formen petits grups perquè responguin les qüestions
que plantegem més avall.
Atès que molts del nois i les noies estaran en aquest procés de canvi, i poden viure’l amb certa ansietat i pudor, les
il·lustracions es poden treballar separant la classe en grups
de nois i de noies, ja que això els permetrà expressar amb
més facilitat allò que realment pensen i/o els preocupa.
1.
2.
3.
4.
5.

Descriu el que està passant en cadascuna de les il·lustracions.
Feu una pluja d’idees sobre els canvis físics i psicològics que es
donen durant la pubertat i l’adolescència.
Quines penses que són les preocupacions més freqüents en els
nois i les noies davant d’aquests canvis?
Creus que la relació dels joves amb el seu entorn canvia durant
la pubertat (família, amics, professors, etc.)?
Creus que l’aspecte físic pot influir en la manera de relacionarnos amb els altres? De quina manera?

Altres activitats
A. Tens un e-mail
En grups de quatre o cinc, es reparteixen aquests dos correus
electrònics. Els grups poden ser mixtos o formats només per
nois o noies. Cada grup ha de respondre a la Marta i a en
Lluís. Posteriorment es posen en comú les respostes, i es debat
el tema tenint en compte els diferents aspectes que han aportat els uns i els altres.
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De:
Enviat:
Per a:
Assumpte:

Marta (martax@yahii.es)
dilluns 12 de febrer de 2011
Anna (flowerpower@jotmeil.es)
urgent!

Hola, Anna!
Recordes que l’altre dia em trobava fatal i pensàvem que era
pel fart de xocolata que ens vam fer? Doncs resulta que al final
era mal d’ovaris... Sí, així com ho sents... Amb això ja saps a què
em refereixo, no? La meva mare diu que ja sóc «tota una dona»,
encara que es veu que per a altres coses no ho sóc, com per
exemple per a l’hora d’arribar a casa... El tema és que em sento
molt rara, tinc la panxa inflada, els pits em fan mal... La meva
germana em diu que m’acostumi a aquesta sensació i a utilitzar
compreses i tampons. (Per cert, com es posa un tampó? No sé
si me’l podré posar correctament.) En fi, ja veig que la vida és
injusta, ja que als nois no els passa res d’això.
Un petó,
Marta

De:
Enviat:
Per a:
Assumpte:

Lluís (lluist@jotmail.com)
dilluns 20 de gener de 2011
Jordi (jordinga@yahii.es
incident!!

Hola, Jordi!! Com va tot? Te’n recordes l’altre dia a la platja quan
estàvem mirant aquelles ties bones que jugaven a pales? Uf!
Quin pal, tio, quan tothom va començar a riure i a assenyalarme la «tenda de campanya», jo ni tan sols no m’havia adonat
del que em passava perquè estava massa concentrat en aquells
dos «cossos»... Ostres, tu, quin mal rotllo, vaig estar mitja hora
dins l’aigua per veure si em passava la «trempera» i vosaltres
pixant-vos de riure... Però es que a la platja es veu cada noia! Per
acabar-ho d’arreglar, al matí següent, quan em vaig despertar,
tenia tots els llençols mullats, i tinc clar que no em vaig pixar...
Tu ja m’entens, oi? El David, el meu germà gran, ho ha vist i
m’ha dit que vaig molt sortit.
I tu què en penses, també creus que vaig molt cremat...? Espero
resposta.
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B. Coses que mai no m’has dit
Es divideix la classe en grups de sis o set persones, que es
col·loquen en rotllana. Cada persona del grup escriu el seu
nom en un foli i cadascun dels companys, d’un en un, ha
d’escriure una o dues qualitats positives d’ell o ella. Al final
de l’activitat, cada persona ha de tenir la seva llista amb les
qualitats que els altres companys del grup han escrit.
Es pot fer un debat/reflexió entre tota la classe sobre les
qualitats amb què es senten identificats i sobre les qualitats
que els companys veuen en ells/elles els han sobtat més.
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2. D
 escobrint-se el cos:
la masturbació
La pell és un òrgan molt receptiu al contacte, i ja des de
nadons experimentem sensacions agradables quan algú
ens acaricia. Quan som una mica més grans, entre els dos
i els tres anys, comencem a descobrir que els homes i les
dones som diferents, i l’exploració dels propis genitals és
una conducta molt habitual en aquesta etapa de la vida.
Aquestes conductes d’exploració poden sorprendre els pares i/o les figures cuidadores principals, però en general no
responen a cap problema, sinó més aviat a una curiositat
normal en el procés de creixement de les persones.
Amb el despertar de la sexualitat que es dóna durant
l’adolescència, la masturbació esdevé una conducta més
conscient, que es realitza amb la finalitat d’obtenir plaer
sexual. Aquest nivell de consciència, moltes vegades no es
dóna igual en els nois i les noies a conseqüència de les diferències intrínseques en l’expressió de la seva sexualitat.
La masturbació és una conducta natural, saludable i
gairebé sempre positiva, i només en alguns casos s’ha de
considerar com una pràctica inadequada, com per exemple en el cas de la masturbació compulsiva, o si la persona se sent culpable després de fer-ho, o bé si la masturbació s’utilitza com a mitjà per descarregar l’ansietat o per
afrontar situacions conflictives que s’haurien de resoldre
d’una altra manera.
En general, però, la masturbació s’ha de considerar una
pràctica associada a una sexualitat saludable que facilita el
coneixement del propi cos i les reaccions que se’n deriven, al
mateix temps que aquest millor coneixement del cos pot ser
d’ajuda en l’inici de les relacions sexuals compartides.
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La importància de treballar aquest
tema
L’autoerotisme tradicionalment ha estat associat a un context i una etapa determinats, majoritàriament vinculat a
l’adolescència i/o joventut i a l’absència de relacions sexuals
compartides. Factors tan diversos com la cultura, la religió,
l’edat, el fet de tenir o no parella, el gènere, etc. han influït
en el fet que la masturbació no estigués ben vista en altres
circumstàncies i contextos.
L’objectiu d’aquest capítol, tenint en compte la importància d’aquest tema per la seva relació amb la vivència d’una
sexualitat saludable, és obrir un espai de reflexió per tal
de normalitzar aquesta pràctica, fent èmfasi que és quelcom natural, però no per això obligatori, respectant sempre
l’elecció personal.
Els objectius que han d’assolir els joves són els següents:
•

Normalitzar la masturbació com una conducta natural
en el procés de creixement, ressaltant la seva relació
amb una sexualitat saludable.
• Reflexionar i identificar els diferents factors que poden
influir a l’hora de parlar de la masturbació i de practicar-la.
• Pensar quines diferències i similituds es donen amb
relació a la masturbació femenina i masculina.

Proposta de treball
Imatge 2 L’autoservei1
(>133)

Si bé com s’ha comentat abans, la masturbació és una
conducta que es pot donar a qualsevol edat, és durant
l’adolescència quan es converteix en una pràctica bastant
1. Autoservei o masturbació: paraula a la qual fa referència en Carles Sedó,
treballador social i pedagog de l’associació EdPAC (Educació per a l’Acció Crítica)
en la pàgina web: <www.laclara.info>.

40

Sex-crets

freqüent i generalitzada. Especialment en aquesta etapa del
creixement, la masturbació es viu de manera molt diferent
en els nois i les noies. En el cas dels nois es tracta d’una
pràctica més majoritària i més acceptada entre ells i a nivell social en general. Quant a les noies, no sempre realitzen
aquesta pràctica, i moltes vegades aquelles que sí que ho
fan tenen més dificultats per verbalitzar-ho, per por de les
possibles reaccions dels altres.
En la il·lustració veiem un grup de nois i de noies parlant
sobre la masturbació. L’educador/a pot fer servir algunes
d’aquestes qüestions per tal de dinamitzar el grup:
1.
2.
3.

4.
5.

La masturbació es considera avui en dia un tabú?
Hi ha diferències en la manera com es viu i què es pensa de la
masturbació segons hom sigui noi o noia?
Feu una pluja d’idees al voltant dels factors que poden influir
en aquesta diferenciació de la masturbació femenina i masculina. (Cal tenir en compte factors físics, psicològics i culturals.)
Recolliu els mites i tabús que coneixeu amb relació a la masturbació.
Reflexioneu sobre els aspectes positius de la masturbació.

Altres activitats
A. Tens un e-mail
Es fan grups de quatre o cinc persones (poden ser mixtos
o formats només per nois o noies) i es reparteixen aquests
dos correus electrònics. Cada grup ha de respondre a la
Laura i a en Pol. Posteriorment, es posaran en comú les
respostes i es reflexionarà sobre el tema tenint en compte
els diferents aspectes que han aportat els uns i els altres.

Descobrint-se el cos: la masturbació
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De:
Enviat:
Per a:
Assumpte:

Pol (pol@tierra.es)
dilluns 10 de març de 2011
Jordi (jpto@tar.es)
preocupat!

Hola, Jordi!! Com va tot? Mira, volia comentar-te una cosa, a
veure si em pots ajudar. Resulta que l’altre dia a la classe van
començar a parlar de la masturbació i no ho sé... van dir moltes
coses, però no sé si totes són veritat. Van dir que si et masturbes
moltes vegades al dia poden sortir-te grans, «granos pajeros»,
van dir, i que et podies quedar estèril... Ara, jo em pregunto,
quantes vegades al dia són moltes?! No ho sé, també van dir que
et podies quedar cec o que et podien caure els cabells. No sé si
creure-m’ho, però la veritat m’he ratllat una mica. Tu què creus?
Respon ràpid...

De:

Laura (lanam@tierra.es)

Enviat:

dilluns 15 de gener de 2011

Per a:

Carla (carmon@jotmail.es)

Assumpte:

confosa!

Hola, Carla! Necessito un consell: la veritat és que em fa molta
vergonya, però no sé amb qui parlar. L’altre dia, quan em dutxava,
em va passar una cosa que em va fer sentir molt rara, no és
que no m’agradés, però em va deixar confosa. Resulta que vaig
començar a acariciar-me i la veritat és que em va agradar la
sensació que vaig tenir. El que passa és que sempre havia pensat
que això eren coses que només feien els nois... i em va fer pensar
que no sé si el fet d’acariciar el meu cos i que això m’agradi sigui
normal. Què penses de tot això?!! I sobretot no ho expliquis a
ningú.
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B. Cinefòrum
Proposem veure els fragments que tracten el tema de la
masturbació de les pel·lícules següents i parlar-ne després:
•

Krampac, de Cesc Gay (2000)
Dani passa les vacances d’estiu en una casa a la costa. Els seus
pares marxen de viatge i es queda en companyia del seu amic
Nico. Malgrat la vigilància de la Marianne, l’assistenta, i del professor d’anglès, aprofiten per endinsar-se de ple en la vida del
poble. Coneixen dues noies i inicien el pas a la vida adulta.

•

Algo pasa con Mary, de Peter i Robert Farrelly (1998)
Ted ha viscut angoixat durant catorze anys de la seva vida. La
raó de la seva desgràcia no és una altra que la famosa Mary
Jensen, la noia que tots desitgen i amb la que, per fi, aconsegueix tenir una cita en ocasió de la festa de graduació. Però un
desgraciat accident amb la cremallera dels pantalons arruïna
els seus plans. Ara sembla que tindrà una altra oportunitat.

•

American Pie I, de Paul Weitz (1999)
Una legió de joves inexperts viuen obsessionats amb el sexe
oposat. Jim, un d’ells, està desesperat perquè encara és verge. A
més, des que els seus pares el van sorprendre veient pel·lícules
pornogràfiques, la seva situació a casa ha empitjorat, perquè el
seu benintencionat pare pretén ocupar-se de la seva educació
sexual...

Descobrint-se el cos: la masturbació
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3. L’enamorament i l’amor
Els éssers humans, des que naixem, tenim i sentim la necessitat d’estimar i de ser estimats, de ser cuidats, protegits,
etc. En els primers anys de vida aquestes atencions i manifestacions d’estima es fan imprescindibles per a la supervivència i per al bon desenvolupament tant físic com psicològic. Totes aquestes experiències primerenques influiran en
la nostra personalitat, la nostra manera d’apropar-nos als
altres i la nostra manera d’estimar i de ser estimats.
Durant la pubertat i l’adolescència els sentiments i les
maneres d’estimar adopten una nova dimensió. Els pares
i la família deixen de ser els primers objectes d’estimació, i
sorgeix un gran interès vers els amics i les amigues, d’una
banda, i cap a altres adults significatius que són idealitzats
pels adolescents, de l’altra, com ara cantants, models, jugadors de futbol, professors, etc.
És en aquesta etapa en què es donen els primers enamoraments: són amors que poden ser breus però intensos, de
vegades són totalment platònics o impossibles de portar a la
realitat i d’altres són més fàcilment possibles i/o correspostos.

La importància de treballar aquest
tema
Estar enamorat o enamorada és una de les vivències noves
i més intenses que apareixen durant l’adolescència. Aquesta gran amalgama de sentiments i emocions provoca en els
adolescents eufòria, confusió, alegria, decepció, etc., fins al
punt de sentir-se «la persona més afortunada o més desgraciada del món».
L’objectiu que ens proposem amb aquest capítol és que
els adolescents puguin reflexionar sobre les diferències en-
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tre l’enamorament i l’amor i, al mateix temps, identificar els
sentiments, les emocions, les actituds i els comportaments
que es poden derivar d’aquest estat emocional.
Amb les il·lustracions es pretén fer reflexionar sobre
aquests temes:
•
•

Què és per a ells i elles estar enamorat/ada.
Les diferències que hi pot haver entre l’amor i l’enamorament.
• Els sentiments i les emocions que poden aparèixer,
així com els comportaments i les actituds que en solen
derivar.
• La universalitat de l’enamorament tenint en compte que
es dóna sense distinció d’edat, temps històric i lloc.

Proposta de treball
Imatges 3.1 i 3.2 M’estima..., no m’estima...
(>134-135)

L’enamorament i l’amor són sentiments universals (tothom
s’ha enamorat alguna vegada, oi?) i, d’altra banda, és quelcom tan individual i personal que es fa impossible arribar a
una definició amb la qual tothom se senti identificat.
No pretenem en absolut teoritzar o donar grans explicacions sobre què vol dir estar enamorat o enamorada o què
s’ha de sentir quan un ho està. El que ens plantegem és intentar recollir aquests sentiments als quals hem fet referència abans per ajudar a comprendre i entendre una mica millor el que ens pot passar quan ens enamorem.
En aquestes il·lustracions podem veure dues escenes diferents que reflecteixen l’enamorament adolescent: en la
primera veiem una parella d’enamorats i en la segona, un
noi mirant la lluna de manera melancòlica perquè està enamorat i no és correspost. Proposem les preguntes següents
com a punt de partida per a la reflexió en grup.
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1.

2.
3.
4.
5.

6.

Què sentim quan estem enamorats? (Per grups, fer una llista amb els sentiments i les actituds que penseu que té una
persona quan està enamorada.) Creieu que hi ha diferències
entre els nois i les noies?
Com ens sentim quan la persona que estimem ens correspon? I quan no som correspostos?
Creieu que els sentiments són diferents quan t’enamores a
l’adolescència que quan t’enamores a l’edat adulta?
Què creieu que passa quan deixem d’estar enamorats o d’estimar una persona? Quins factors hi poden influir?
Creieu que l’enamorament és per sempre? Imagineu una parella que fa uns quants anys que estan junts i que continuen estimant-se… De la llista que heu fet en el primer punt,
trieu aquells sentiments i actituds que penseu que ja no es
donen i aquells que han canviat.
Penseu que després d’un temps en parella es podrien afegir
a la llista altres sentiments que no s’havien donat a l’inici de
la relació?

Altres activitats
A. Paraules d’amor
Es divideix el grup en grups de quatre a cinc persones per
treballar el Poema XX de Pablo Neruda.
Es tracta d’identificar quins són els sentiments dels
quals ens parla Pablo Neruda en aquest poema i de reflexionar sobre com es pot sentir una persona quan està enamorada i la persona desitjada no sent el mateix.
Després de fer aquesta anàlisi, i com a complement de
l’activitat, se’ls pot demanar que portin cançons que parlin de l’amor i l’enamorament perquè les puguin comparar
amb el poema, amb la finalitat de veure de manera més
clara la universalitat de l’enamorament.

L’enamorament i l’amor
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Poema XX
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos».
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche está estrellada y ella no está conmigo.
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Como para acercarla mi mirada la busca.
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.
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De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.
Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.

Pablo Neruda,
Veinte poemas de amor y una canción desesperada

B. Cinefòrum
Proposem veure les pel·lícules següents i palar-ne després:
•

Romeo y Julieta, de Baz Luhrmann (1996)
Els joves Romeo i Julieta viuen una apassionada història d’amor,
marcada per l’enfrontament letal entre les seves famílies.

•

Moulin Rouge, de Baz Luhrmann (2001)
És la història d’amor entre Satine, l’estrella del Moulin Rouge, i
Christian, un jove escriptor, durant el París de 1900.

L’enamorament i l’amor
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4. Les diferències de
gènere en la sexualitat
És fàcil que quan pensem en paraules i/o conceptes com
«amor», «sexualitat», «home», «dona», etc., caiguem en estereotips que hem anat interioritzant, moltes vegades de manera inconscient, a partir de la realitat que ens envolta.
La construcció de les categories socials femení i masculí ve determinada per fets físics, com el sexe biològic amb
què naixem, però també està condicionada per aspectes psicològics, culturals i socials. Aquests aspectes poden variar
segons l’època en què vivim, el país, la religió, etc., però en
tot cas estableixen les funcions i els rols que s’esperen per a
ambdós sexes.
D’altra banda, la influència de la família, l’escola i els mitjans de comunicació com a agents transmissors de cultura
són molt importants perquè actuen reforçant i reproduint
aquests estereotips, tot i que moltes vegades no som conscients del sistema de valors que transmetem constantment.
Així, les expectatives i la manera de viure les relacions
afectives, sexuals, laborals, familiars, etc. són diferents en els
homes i les dones per la influència dels estereotips de gènere.
Per ampliar la informació sobre aquest tema, podeu consultar les pàgines web del Ministeri de Sanitat, dels Serveis
Socials i Igualtat (www.seigualdad.gob.es/home.do) i de l’Institut Català de les Dones (www20.gencat.cat/portal/site/icdones).

La importància de treballar aquest tema
És indubtable que les diferències de gènere existeixen i ens
les trobem diàriament, però també hem de ser conscients
que són una construcció social, que com a tal estan subjectes a canvi, i no hi ha motius perquè es perpetuïn.

51

Si fem l’exercici de pensar en algunes característiques tradicionalment associades al gènere femení, és fàcil pensar en
sentiments com tendresa, debilitat, dependència, sensibilitat,
capacitat de cuidar els altres, etc. En canvi, si pensem en característiques «masculines», les associem a un pensament
més racional, a la valentia, la independència, la fortalesa, etc.
Tot això no ens fa recordar els contes tradicionals amb els
quals hem crescut, com la Blancaneu o la Ventafocs? La idea
del príncep blau que ha de rescatar la dama en dificultats
perquè així puguin viure feliços per sempre ha calat molt
profundament.
L’objectiu d’aquest capítol és crear un espai per reflexionar
sobre els estereotips que ens influeixen i condicionen en el
procés de construcció de les identitats masculina i femenina,
fomentant el respecte a les característiques individuals de
cada persona, independentment que sigui home o dona.
Els objectius que pretenem que adquireixin els joves són
els següents:
•
•
•
•

Reflexionar sobre els rols que solen assumir homes i
dones en el moment d’establir una relació de parella.
Identificar els factors que influeixen en la construcció
dels rols tradicionalment masculins i femenins.
Identificar característiques positives i negatives que es
poden donar en una relació de parella.
Reflexionar sobre com els estereotips de gènere es
poden fer servir per justificar relacions no igualitàries.

Proposta de treball
Imatges 4.1 i 4.2 Amor o control?
(>136-137)

El que s’ha comentat fins ara no facilitaria l’establiment de
relacions més igualitàries, sinó ben al contrari. Es parteix
d’una marcada asimetria, que de vegades pot arribar a justificar relacions de domini-submissió, que portades a l’extrem poden acabar en casos de violència de gènere.
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En aquestes il·lustracions podem veure dues situacions
de parella en què un dels membres està pressionant l’altre
d’una manera més o menys explícita. Proposem dividir la
classe en petits grups (es poden fer grups mixtos o bé grups
de nois i grups de noies) perquè debatin i responguin les
qüestions següents:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Què creieu que està passant en aquestes escenes?
Com se sent cadascun dels personatges en aquesta situació?
Creieu que aquestes escenes reflecteixen alguna mena de violència? Creieu que els homes i les dones exerceixen la violència
de la mateixa manera?
Quan es parla de violència de gènere, en quin tipus de violència
penseu?
Com penseu que és una relació de parella basada en la igualtat?
Què creieu que espera una dona d’una relació? I un home?
Quins factors emocionals, familiars, socials i culturals creieu
que poden influir en la manera de comportar-se dels personatges de les il·lustracions?
De tots els factors anomenats, quins creieu que són més fàcilment modificables? I els més difícils? De quina manera es podrien canviar els factors que creieu modificables?

Altres activitats
A. Els meus avis
Els nois i les noies poden preguntar als seus avis o a les persones grans del seu entorn com estaven repartides les tasques
domèstiques a la seva època. Deprés, compararan aquesta
informació amb el que passa a casa seva en l’actualitat.

Les diferències de gènere en la sexualitat

53

B. Cinefòrum
Proposem diverses pel·lícules per treballar els temes esmentats.
a) Sobre les diferències de gènere:
•

Quiero ser como Beckham, de Gurinder Chadha (2002)
Jesminder és una adolescent índia que viu en un barri de Londres. La seva vida entrarà en contradicció entre els seus desitjos
(jugar al futbol) i els dels seus pares (que sigui la perfecta esposa índia).

•

Billy Elliot, de Stephen Daldry (2000)
Billy, un jove de catorze anys de família minera, se sent més
atret pel ballet que per la boxa. Aquesta afició li causarà problemes en la relació amb la seva família.

b) Sobre la violència de gènere:
•

Te doy mis ojos, d’Icíar Bollaín (2003)
Pilar, després de nou anys de matrimoni, fuig del maltractament al qual la sotmet el seu marit. La pel·lícula profunditza en
les relacions de parella i en l’entorn familiar i laboral, tot plegat
marcat pel drama de la violència cap a les dones.

Aquest tema també es pot tractar escoltant les cançons
«Malo», de Bebe, i «María se bebe las calles», de Pasión Vega.
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5. P
 etons, carícies...,
el petting
La sexualitat i la necessitat de rebre i donar afecte s’expressen de maneres molt diverses en les diferents etapes de la
vida. En un primer moment aquesta necessitat se satisfà
mitjançant el vincle amb les figures parentals. A mesura
que anem creixent es van establint nous vincles amb altres figures significatives, com els amics, les amigues i les
primeres parelles. És durant l’adolescència quan aquestes
noves i intenses vinculacions afectives donen peu a l’aparició del desig, l’atracció sexual cap a l’altre i la necessitat
d’intimitat. En aquesta etapa apareixen també els primers
petons, les primeres carícies i altres demostracions d’afecte
que s’emmarcarien dintre del que anomenem petting.
Amb el terme petting ens referim a tots aquells jocs sexuals que no inclouen la penetració, com ara les carícies, els
petons, els massatges, l’estimulació mútua...
Aquesta pràctica és una de les múltiples opcions que tenim
a l’hora de gaudir de la nostra sexualitat i d’expressar-la. És
una via de comunicació amb l’altre, sense necessitat d’acabar
tenint una relació coital.

La importància de treballar aquest tema
Aquests primers apropaments afectius són l’inici de les primeres experiències sexuals compartides, a partir de les
quals es pot descobrir el propi cos i el de l’altre. El petting
ens pot ajudar a identificar sensacions pròpies i de la parella; en definitiva, a gaudir més de tot el nostre cos en el
procés d’aprenentatge que impliquen les relacions sexuals
compartides.
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L’objectiu d’aquest capítol és desgenitalitzar les relacions
sexuals i el plaer i també que els joves reflexionin sobre les
relacions sexuals compartides com un procés gradual que
comporta un aprenentatge.
Prenent com a base la il·lustració, pretenem els objectius
següents:
•

Afavorir una visió àmplia de la sexualitat en els joves,
no solament associada a les relacions de penetració.
• Reflexionar sobre la importància del petting en el procés d’aprenentatge de les primeres experiències sexuals compartides.
• Entendre el petting com una pràctica que permet
gaudir de les relacions sexuals sense que hi hagi risc
d’embaràs i de contagi de la gran majoria d’infeccions
de transmissió sexual.

Propostes de treball
Imatge 5 Amb roba o sense?
(>138)

El pas que es fa quan comencem a compartir la nostra sexualitat amb una altra persona comporta un canvi molt important en l’expressió de la sexualitat, ja que hem d’aprendre a comunicar-nos amb l’altre i a respectar els diferents
temps de cadascú, al mateix temps que es descobreixen sensacions noves que es viuen de manera molt intensa. És en
tot aquest procés d’aprenentatge recíproc quan el petting té
un paper molt important en l’inici de les relacions sexuals
compartides.
En aquesta il·lustració podem veure diferents situacions
de nois i noies ballant, parlant, lligant, etc. Es proposa fer
grups de quatre o cinc persones per respondre i debatre les
qüestions següents:
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1.
2.
1.
2.
3.

Què és el petting? Intenteu fer una definició consensuada.
Quantes situacions de petting identifiqueu en la imatge? Justifiqueu la resposta.
Una relació de petting, es pot considerar una relació sexual? Quines pràctiques penseu que inclou? Es pot arribar a l’orgasme?
A què ens ajuda tenir relacions de petting?
És una pràctica que només es fa abans d’iniciar les relacions
sexuals coitals? Per què?

Altres activitats
A. Veritable o fals
Individualment, i abans de fer l’activitat en grup, convé respondre el test següent. Una vegada feta l’activitat principal,
es torna a respondre el test i es comprova si hi ha diferències
en les respostes.
Afirmacions

Abans de fer
l’activitat principal

Després de fer
l’activitat principal

Veritable

Veritable

Fals

Fals

El petting es pot fer amb
roba o sense.
En les relacions de
petting mai no s’arriba a
l’orgasme.
Només es tenen relacions
sexuals si hi ha penetració.
Si no hi ha penetració
no hi pot haver risc
d’embaràs.

Petons, carícies…, el pet ting
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Afirmacions

El petting només el
practiquen aquells que no
han tingut mai relacions
amb penetració.
Amb el petting no hi ha
risc de contagi de la
majoria d’infeccions de
transmissió sexual.
El petting només
es practica durant
l’adolescència.
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Abans de fer
l’activitat principal

Després de fer
l’activitat principal

Veritable

Veritable

Fals

Fals

6. E l desig i la seva
orientació
L’orientació sexual és el desig i l’atracció que sentim cap als
altres i que ens porta a tenir relacions afectives i sexuals
amb persones del mateix sexe o de diferent. Inclou aspectes
tan variats com l’afecte, l’erotisme, l’enamorament, el projecte de parella, etc.
A l’etapa de l’adolescència és quan l’orientació del desig
es manifesta de manera més explícita. Com en altres aspectes del creixement, caldrà prendre’s un temps per sentir-se
tranquil amb els sentiments que es viuen. En aquesta etapa,
pot ser freqüent i normal que es puguin sentir atraccions
vers persones del mateix sexe o del sexe contrari. Tenir
somnis, fantasies o primeres experiències sexuals amb persones d’un o altre sexe no determinarà l’orientació sexual
definitiva, ja que aquesta s’anirà definint al llarg del temps i
de les experiències viscudes.
Totes les orientacions sexuals són igual de vàlides, encara que de vegades acceptar la nostra orientació sexual pot
ser un procés complex i dolorós. El que s’ha de tenir clar és
que les persones vivim la nostra sexualitat de manera pròpia i intransferible, i el que és important no és l’orientació
sexual en si mateixa, sinó que es pugui viure d’una manera
saludable i satisfactòria.

La importància de treballar aquest tema
Com ja s’ha dit anteriorment, l’orientació sexual fa referència als sentiments i al desig de compartir la nostra sexualitat amb persones de diferent sexe (heterosexualitat), del mateix sexe (homosexualitat) o d’ambdós sexes (bisexualitat).
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Arribats a aquest punt, creiem important diferenciar
l’orientació sexual de la identitat sexual; aquesta última fa
referència al sentiment psicològic de ser home o dona, és a
dir, el fet de sentir-se home o dona serà el que definirà la
nostra identitat sexual.
Quant a l’orientació sexual, és quelcom més que la conducta sexual, i no es pot canviar voluntàriament, és a dir, és
un sentiment que es manté al llarg del temps i es va consolidant. Per exemple: el fet d’haver tingut una relació homosexual puntual no implica que la persona sigui homosexual.
D’altra banda, una persona pot ser homosexual encara que
no hagi tingut mai una relació sexual amb persones del mateix sexe, ja que per ser homosexual n’hi ha prou de sentirse atret/a exclusivament per les persones del mateix sexe.
Tot i que avui en dia opcions sexuals com l’homosexualitat
i la bisexualitat són més acceptades i visibles socialment,
continuen rebent en certs contextos un tracte discriminatori, basat en estereotips i prejudicis que s’arrosseguen històricament.
L’objectiu que ens proposem amb aquest capítol és oferir
un espai per poder reflexionar sobre les diferents opcions
sexuals, fomentant un ambient de tolerància, respecte i escolta i per poder debatre les dificultats que poden tenir els
nois i les noies quan descobreixen que la seva manera d’estimar no és com la de la majoria.
Amb les il·lustracions, pretenem que els joves arribin a
assolir aquests objectius:
•

Conèixer les diferents opcions sexuals des del respecte
cap a la diferència.
• Reflexionar sobre els dubtes que poden sorgir amb
relació a l’orientació sexual durant l’adolescència.
• Fomentar la capacitat d’empatitzar amb l’altre: reflexionar sobre com pot afectar emocionalment el fet de
sentir-se diferent i exclòs.
• Ser conscients de l’ús que donem a les paraules i promoure l’ús d’un llenguatge respectuós i no discriminatori.
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Proposta de treball
Imatge 6 Entens?
(>139)

El fet de poder gaudir d’una bona salut sexual està estretament lligat amb diferents aspectes –físics, afectius, emocionals i socials– i també, sens dubte, amb el fet de poder viure
d’una manera lliure i sense discriminació la nostra orientació sexual, independentment de quina sigui.
En la il·lustració es presenten situacions diverses en les
quals es poden veure nois i noies en diferents actituds: parlant, lligant, enrotllant-se, etc. Es proposa fer grups de quatre o cinc per intentar que reflexionin sobre les diferents situacions que es veuen en la imatge, seguint el qüestionari
que hi ha més avall. Després, fer una posada en comú i un
debat sobre les respostes que han donat els diferents grups.
Situació que veiem en la imatge 6
La parella d’adults que passeja per la platja se’ls està
mirant amb mala cara.
Qüestions
• Què creus que els pot molestar?
• Si a la festa només hi hagués parelles heterosexuals, creus que els
molestaria igualment? Per què?

El desig i la seva orientació
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Situació que veiem en la imatge 6
El noi que està assegut a la roca està una mica confós. Fa un temps
que sent que li agraden els nois i no ho ha dit a ningú.
Qüestions
• Com es pot sentir davant d’aquesta situació?
• Quines dificultats es pot trobar a l’hora de parlar de la seva
orientació sexual (amb la família, els amics, a l’escola, etc.)?
• Creus que l’ajudaria parlar amb algú?
• Què opines de la relació d’amistat entre dos adolescents que
tenen diferents orientacions sexuals?
• Si el teu millor amic o amiga et digués que li agraden les persones
del seu mateix sexe, creus que canviaria alguna cosa en la vostra
relació d’amistat? Opinaries el mateix en el cas que el teu amic o
amiga fos del teu mateix sexe?
• Com creus que reaccionaries si algú del teu mateix sexe intentés
lligar amb tu?
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Altres activitats
A. Què diuen les notícies?
Proposem indagar quina és la situació dels homosexuals en
diferents països, tant a nivell social com legal. Es poden buscar notícies que parlin de situacions de discriminació com
a conseqüència de l’orientació sexual i reflexionar sobre els
aspectes més rellevants de la recerca efectuada.

B. Cinefòrum
Proposem veure aquestes pel·lícules i, després, parlar-ne:
•

Fucking Amal, de Lukas Moodyson (1998)
L’Agnès, una noia que és a punt de fer els setze anys, viu en una
petita ciutat de Suècia, Amal, on mai passa res d’interessant.
L’Agnès té un secret: està enamorada de l’Elin, la noia més maca
de l’institut.

•

Get Real, de Simon Shore (1999)
Al Steve, un noi de setze anys, cada vegada li és més complicat de portar una vida «normal», quan de l’única cosa que està
segur és de la seva homosexualitat, que només ha explicat a
la seva veïna i millor amiga, la Linda. Està enamorat d’en John
Dixon, un dels nois més populars de l’institut.

El desig i la seva orientació
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7. La primera vegada
Tots tenim necessitat d’estimar i de ser estimats, però és en
l’adolescència quan l’impuls sexual es manifesta amb força,
ens sentim atrets sexualment per altres persones i nosaltres
també ens convertim en objecte de desig d’algú. Apareixen
el desig de compartir, de provar coses noves, de canviar la
manera de relacionar-se amb l’entorn i amb els altres.
No hi ha una edat establerta per començar a tenir relacions sexuals ni una única manera de compartir la sexualitat.
Però com podem saber si és el moment? Això caldrà que ho
descobreixi un/a mateix/a, valorant si es desitja realment i si
un/a sent que està preparat/ada. La comunicació, el respecte, la confiança, el desig i l’amor ens poden ajudar a prendre
aquesta decisió.
En les primeres relacions sexuals compartides, sovint els
sentiments i les vivències són contradictòries, i poques vegades responen a les expectatives prèvies. Moltes vegades
l’inici de relacions pot estar condicionat per una gran quantitat d’imatges i informacions que transmeten grans plaers i
resultats amorosos i sexuals impressionants.
Normalment, fa falta algun temps per aprendre a fer
l’amor, a explorar noves experiències i a gaudir de noves i
intenses sensacions. De fet, en la sexualitat i en les relacions
sexuals l’aprenentatge no s’acaba mai. Les relacions coitals
serien una opció més dintre d’aquest ventall tan ampli de
possibilitats que té la sexualitat.

La importància de treballar aquest tema
«La primera vegada» és un dels temes més recurrents i que
més dubtes, curiositats i expectatives genera en els adolescents. Vulguem o no, és un tema ineludible en aquestes edats,
i és per això que hem decidit dedicar-hi un espai important
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d’aquest material. A l’hora de treballar aquest tema és imprescindible tenir en compte que els interessos, els dubtes,
les pors i les creences dels joves es veuen influenciats per factors com l’edat, el moment evolutiu, el gènere i la realitat social i cultural.
Donar un espai per parlar de sentiments, emocions, creences, pors, de les coses que els poden preocupar al voltant
de les primeres relacions compartides, com l’embaràs i la
sida pot servir als adolescents i joves per poder anticipar
situacions d’una manera més realista i responsable, per tal
de viure les relacions amb confiança, sense angoixa i evitant posar-se en risc.
De vegades, el fet de posar-se en risc pot estar relacionat
amb el consum d’alguna substància, com, per exemple, alcohol, pastilles, haixix, cocaïna, etc. De vegades podem fer
servir alguna d’aquestes substàncies per atrevir-nos a parlar amb el noi o la noia que ens agrada, per sentir-nos més
desinhibits, per no sentir vergonya, perquè els altres ho
fan, etc. Però estar sota els efectes d’alguna droga altera
la nostra consciència, el nostre comportament i la manera
de relacionar-nos amb els altres, i en el cas de les relacions
sexuals pot portar-nos a tenir-ne amb qui no volíem, o bé
no recordar si hem utilitzat el preservatiu, o si l’ús ha estat
correcte, i, per tant, exposar-nos al risc d’una ITS o d’un
embaràs no planificat.
Tenint en compte tot el que s’ha comentat, ens hem
plantejat com a objectiu principal d’aquest capítol facilitar
un espai de reflexió que proporcioni als joves elements que
els ajudi a viure d’una manera positiva i saludable l’inici
de les relacions sexuals.
El que es pretén a partir de les il·lustracions és el següent:
•
•
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Donar informació adequada per tal d’aclarir mites i
creences errònies sobre la primera vegada.
Fer pensar en les diferències i les similituds de les
expectatives i les dificultats que es poden trobar els
nois i les noies davant d’aquest moment.
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•

Reflexionar sobre la importància de respectar i ferse respectar quan hi ha divergències en les opinions i
peticions.
Treballar habilitats de negociació.
Entendre el plaer en totes les seves dimensions.

•
•

Proposta de treball
En les primeres relacions, fer el pas, tenir-ho clar, és un dels
neguits més freqüents. Tenir dubtes i pors és normal, però
els joves no sempre saben transmetre-ho. D’altra banda, la
vergonya i les inseguretats poden dificultar el fet de fer-se
escoltar i el fet de poder escoltar els altres.
Fer-ho o no fer-ho? És aquesta la qüestió?

Imatge 7.1 Ens posem d’acord?
(>140)

En aquesta situació apareixen un noi i una noia que són parella i tenen dubtes sobre si tenir o no la primera relació
coital. Es proposen tres finals alternatius:
1.
2.
3.

Demanar temps per a quan s’estigui preparat.
Tenir relacions sense acabar de tenir-ho clar.
Proposar un altre tipus de relació sexual que no sigui amb penetració: petting.

Dividim la classe en petits grups (es poden fer grups mixtes o bé grups de nois i grups de noies) i donem la consigna
de triar un dels tres possibles finals i d’intentar justificar el
motiu de la seva elecció. Hauran de respondre les qüestions
següents i, posteriorment, hauran de posar en comú les respostes i debatre-les amb tot el grup.
1.
2.

Quin final heu escollit i per què?
Com creieu que es poden sentir els personatges en el final que
heu triat?

La primera vegada
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3.
4.
5.

6.
7.

Creieu que hi ha diferències en la manera com viuen «la primera vegada» els nois i les noies? Per què?
Quins dubtes, preocupacions, pors, etc. podem tenir les primeres vegades? Són els mateixos en els nois i en les noies?
Com sabem si estem o no preparats per tenir la primera relació
coital? Hi ha una edat ideal per començar a tenir relacions de
penetració?
Com ens podem sentir si finalment tenim una relació sexual
per a la qual no estàvem preparats?
Quines penseu que són les habilitats personals que poden influir en la manera com es comporten en els diferents finals els
personatges?

Imatges 7.2 i 7.3 La situació ideal existeix?
(>141-142)

En aquestes il·lustracions apareixen dues situacions diferents de primera relació sexual coital: una és planificada i
una altra és espontània. S’ha de tenir en compte que si s’ha
fet l’activitat anterior hi haurà alguns temes dels que es proposen a continuació que ja s’hauran treballat.
Es fan petits grups de treball i es reparteixen les il·
lustracions perquè reflexionin sobre els avantatges i els inconvenients que es podrien trobar en cada una d’aquestes
situacions.
És important que en el moment de la posada en comú
sobre el que han treballat els grups l’educador pugui fer les
preguntes següents si aquests temes no sorgeixen de forma
espontània:
1.

2.
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Quins factors penseu que han influït perquè els protagonistes
tinguin finalment la relació sexual (tant en l’opció de la primera vegada planificada com en l’espontània)?
Quines són les expectatives dels nois i les noies davant la «primera vegada»?
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3.
4.

5.

6.

7.

Quines són les preocupacions més freqüents dels nois i les
noies davant la primera vegada?
Quines conseqüències podria tenir una relació sexual que no
s’ha pogut pensar, decidir, planificar...? (Temes per treballar:
l’embaràs no desitjat, la sida, la pastilla de l’endemà, els sentiments de tenir la relació sense tenir-ho clar, etc.)
Si en «la primera vegada espontània» els protagonistes no haguessin begut, creieu que haurien tingut igualment la relació
sexual? Per què?
Quina d’aquestes dues parelles penseu que s’ho pot passar millor en la relació sexual, tenint en compte que és la «primera
vegada»? Per què? (Temes per treballar: la confiança en l’altre,
el plaer, l’orgasme, el lloc on cal tenir la relació, la intimitat, la
utilització o no del preservatiu.)
Per tenir plaer en una relació sexual, s’ha d’arribar sempre a
l’orgasme? Per què?

Altres activitats
A. Consulta radiofònica
S’analitza i es discuteix la situació següent: Treballes a la
ràdio de l’escola. T’encarregues d’un nou programa que es
diu «Sexualitat, truca i pregunta», en què els nois i les noies
truquen per preguntar i demanar consell. Un dia un noi fa
aquesta consulta:
Hola, em dic Joan. Trucava per demanar-te consell.
Conec una noia dos anys més gran que jo, amb qui he
quedat d’aquí a uns quants dies. Fins ara només hem
parlat pel Messenger, però per la manera com van
les coses jo tinc clar que el dia que quedem tindrem
relacions sexuals, perquè ella es prou directa i m’ha
insinuat coses... Per mi, això d’estar amb una noia és
molt nou, i encara ho és més tenir relacions. Tinc por
de fer alguna cosa malament; vull fer-la gaudir per-
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què ella no és verge. Jo sí que ho sóc i tinc por de
no estar a l’alçada. M’agradaria que m’aconsellessis
si faig bé de tenir relacions amb una noia que conec
fa un mes. Crec que és molt maca i que vull estar amb
ella. També necessitaria que em diguessis com he de
fer tot això dels preliminars. Gràcies.
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8. E ls mètodes
anticonceptius:
la negociació del
preservatiu
Els mètodes anticonceptius ens permeten gaudir de les relacions sexuals sense haver d’estar preocupats pel risc d’un
embaràs no previst i en alguns casos, també, pel risc de les
infeccions de transmissió sexual (ITS).
L’elecció del mètode anticonceptiu és una qüestió molt personal. El cert és que no existeix un mètode ideal o «el millor
mètode», sinó que cada persona (o cada parella) haurà de decidir quin anticonceptiu li anirà millor en els diferents moments de la vida, i probablement en aquesta decisió influiran
factors com l’edat, la freqüència de les relacions sexuals, el
fet de tenir o no parella estable, les pròpies creences, etc.
A part de l’elecció personal, és important a l’hora de triar
el mètode anticonceptiu poder tenir l’assessorament i l’orientació d’un professional, que ens ajudarà a resoldre els
dubtes que tinguem i ens informarà sobre l’ús correcte de
l’anticonceptiu.
Per ampliar la informació sobre aquest tema, podeu
consultar les pàgines web següents: www.centrejove.org,
www.fpfe.org i www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut.

La importància de treballar aquest
tema
En l’actualitat disposem d’un ampli ventall d’opcions anticonceptives. La intenció, però, d’aquest capítol no és propor-
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cionar una informació exhaustiva sobre els mètodes anticonceptius i el seu ús.
Com hem comentat en més d’una ocasió en aquest material, tenir la informació potser és el punt de partida perquè
una persona no s’exposi a situacions de risc, però quan parlem de prevenció, disposar de la informació correcta no és
l’únic element que cal tenir en compte i probablement tampoc no és el més decisiu. Factors que tenen més a veure amb
l’autoestima, les habilitats a l’hora de negociar, la capacitat
crítica, el fet de saber dir no davant situacions que no ens
agraden, etc. influeixen més directament en el fet d’exposar-se o no a situacions de risc que el fet de disposar de la
informació.
Tenint en compte tot el que hem exposat anteriorment,
creiem important dedicar l’activitat principal d’aquest capítol a treballar les habilitats personals quant a la negociació
del preservatiu.
Els joves han d’assolir els objectius següents:
•
•
•
•
•
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Reflexionar sobre la importància de fer servir un
mètode anticonceptiu en les relacions sexuals.
Treballar les habilitats en la negociació de l’ús del
preservatiu.
Treballar la presa de decisions, així com l’anticipació
de les conseqüències que poden tenir les nostres conductes tant a nivell emocional com a nivell físic.
Enfortir la capacitat de saber dir que no en les situacions que no ens fan sentir bé.
Treballar habilitats per a l’ús correcte del preservatiu.
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Proposta de treball
Imatge 8 Love storm 2
(>143)

Són moltes les variables que influeixen a l’hora de poder negociar la utilització del preservatiu en les relacions sexuals. De
vegades pot passar que el fet de tenir la intenció prèvia d’utilitzar-lo no sigui suficient per assegurar-ne finalment l’ús.
Dividim la classe en petits grups perquè debatin i responguin les qüestions següents a partir de la il·lustració:
1.

2.
3.
4.
5.

Quins són els aspectes que poden ajudar o no els personatges
de la il·lustració en la decisió final de fer servir o no el preservatiu?
Com es poden sentir si finalment, tot i tenir un preservatiu, no
el fan servir?
Si en aquesta mateixa situació, cap dels dos no portés preservatiu, què creieu que acabarien fent?
Creieu que el fet de ser noi o noia influeix a l’hora de proposar
o no el preservatiu?
Què podem fer quan un dels dos vol utilitzar el preservatiu i
l’altre no? Penseu una resposta o què faríeu en cadascuna de
les situacions següents:
• Acabes de conèixer un noi que t’agrada molt i a l’hora de tenir
la relació et diu que no cal que utilitzeu el preservatiu perquè
s’ha fet unes anàlisis fa un mes i estava tot bé.
• Fa tres mesos que surts amb una noia; quan decidiu començar
les relacions coitals, et diu que a ella no li agrada el preservatiu
i que es pren pastilles anticonceptives.
• Coneixes una persona, i després de quatre cites decidiu tenir
relacions sexuals. L’altre et diu que mai no havia tingut relacions sexuals amb ningú i que no és necessari que utilitzeu el
preservatiu.

2. Hem titulat la imatge 8 love storm («tempesta d’amor») amb sentit metafòric per indicar els dubtes, l’angoixa i l’esforç que pot suposar per als joves el fet de
negociar la utilització del preservatiu.

Els mètodes anticonceptius: la negociació del preservatiu
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Posteriorment, es debat sobre els avantatges i els inconvenients de la utilització o no del preservatiu.

Altres activitats
A. Taller del preservatiu
L’objectiu principal d’aquesta activitat és que els nois i les
noies puguin aprendre la forma correcta d’utilitzar el preservatiu masculí i el femení. És important que la persona
que dinamitzi l’activitat faci que puguin sorgir els coneixements previs del grup, així com les falses creences i els
mites al voltant del preservatiu, i que aclareixi els dubtes i
aporti nova informació en cas de ser necessari. Per treballar
el preservatiu masculí, es poden fer servir diversos materials de suport per mostrar la forma correcta de col·locació
(per exemple: plàtans, penis de fusta, gegants encantats...),3
així com els diferents tipus de preservatius (de colors, aromes, textures, etc.) per veure la varietat que hi ha en el mercat actualment. Quant al preservatiu femení, si bé existeixen
diferents maquetes dels genitals interns i externs femenins,
també es pot explicar la seva col·locació fent servir una il·
lustració. En ambdós casos, a fi de treure el màxim profit de
l’activitat, és recomanable convidar els joves a col·locar els
preservatius per tal de posar en pràctica els coneixements
consensuats anteriorment.

B. Què en saps, dels mètodes anticonceptius?
És aconsellable aconseguir un joc dels mètodes anticonceptius més comuns (preservatiu masculí i femení, pastilles,
pegat i anell anticonceptiu, DIU, etc.). Si no és possible, es
busquen fotos o imatges dels mètodes o s’escriuen els noms
en una cartolina. Dividim la classe en quatre o cinc grups i
3. Els «gegants encantats» són una maqueta pedagògica amb la figura de cinc
penis sobre una plataforma que s’utilitza per ensenyar a col·locar el preservatiu
masculí. Es pot comprar al Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de
l’ONG Sida Studi o es pot demanar en préstec (www.sidastudi.org).
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repartim els diferents mètodes. Cada grup ha d’explicar què
sap del mètode, com s’utilitza i els avantatges i els inconvenients que hi troben. Després, es fa una posada en comú
amb la resta de la classe.
Abans de fer l’activitat, el responsable del grup pot buscar informació sobre els mètodes anticonceptius que treballaran els alumnes.

Els mètodes anticonceptius: la negociació del preservatiu
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9. L’anticoncepció
d’urgència
En aquests moments gairebé tots els joves han sentit a parlar
alguna vegada de l’anticoncepció d’urgència, més coneguda
per ells com la «pastilla del dia després». Si bé solen tenir
una certa informació sobre aquest mètode, moltes vegades
aquesta no és del tot correcta o està tergiversada, i això els
pot portar a fer-ne un ús incorrecte o a no fer-lo servir en
situacions en què seria indicat.
L’anticoncepció d’urgència (AU) és un tractament hormonal que es pot prendre quan ha fallat el mètode anticonceptiu
habitual (quan s’ha trencat el preservatiu, si hi ha hagut un
oblit de la píndola anticonceptiva, etc.) o bé quan s’ha tingut
una relació coital no protegida, per tal d’evitar un possible
embaràs.
Cal prendre el tractament al més aviat possible, perquè l’eficàcia és més alta, i abans que passin 72 hores (3
dies) a partir de la relació en la qual hi ha pogut haver risc
d’embaràs. De tota manera, tot i que disminueix la seva eficàcia, aquest tractament pot ser útil fins a 120 hores (5 dies)
després de la relació.
També és important saber que l’anticoncepció d’urgència
pot prevenir un embaràs no planificat, però no protegeix de
les infeccions de transmissió sexual (ITS), entre les quals
s’inclou la sida.
Finalment, cal recordar que l’anticoncepció d’urgència
és un tractament d’ús ocasional i no és recomanable fer-lo
servir com un mètode anticonceptiu habitual, ja que la dosi
hormonal seria més elevada i l’eficàcia anticonceptiva no és
del cent per cent.
Per ampliar la informació sobre aquest tema, podeu
consultar les pàgines web següents: www.centrejove.org i
www.sec.es.
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La importància de treballar aquest
tema
Els que treballem dia a dia en el camp de l’educació sexual
amb joves i adolescents, observem que aquest és un dels
temes que els genera més dubtes. Moltes vegades el primer contacte dels joves amb un servei de planificació familiar és per sol·licitar «la pastilla de l’endemà». Aquesta
primera visita a un servei sanitari (normalment sense els
pares) els pot generar por i inseguretat.
D’altra banda, per als professionals i educadors pot ser
complicat transmetre als adolescents l’ús correcte de la
píndola de l’endemà, és a dir, que és un mètode d’emergència per evitar un possible embaràs i que s’ha d’utilitzar de forma puntual, i, al mateix temps, donar aquesta
informació sense caure en un discurs alarmista que pot
portar els adolescents a no prendre el tractament quan el
necessiten per por de les possibles conseqüències o efectes
secundaris.
L’objectiu principal d’aquest capítol és proporcionar als
adolescents i joves informació objectiva i veraç sobre l’anticoncepció d’urgència per tal que puguin fer un ús responsable del tractament.
Els objectius que han d’assolir els joves són els següents:
•

Ajudar a identificar les situacions que poden comportar risc d’embaràs.
• Conèixer quin és el funcionament del tractament i el
temps que tenen per prendre’l a partir de la situació
de risc.
• Trencar mites i tabús sobre l’anticoncepció d’urgència.
• Conèixer quins són els serveis on la poden aconseguir i què necessiten perquè els puguin atendre.
• Aclarir quins són els drets quant a salut sexual i
reproductiva.
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Proposta de treball
Imatge 9 La pastilla de l’endemà
(>144)

En aquestes vinyetes s’exemplifica el procés que segueix
una parella des que tenen una incidència en l’ús del mètode fins que arriben a un servei sanitari per solucionar
aquesta situació.
Es proposen algunes qüestions per treballar aquesta situació, en petits grups, i per parlar-ne posteriorment:
1.
2.
3.
4.
5.

Què penses que li ha passat a aquesta parella?
Què poden fer en aquesta situació?
On creus que han anat aquests joves a demanar ajuda? On més
poden aconseguir aquest tractament?
Quina informació tens de la pastilla de l’endemà?
Quines dificultats penses que es poden trobar els personatges
de la il·lustració?

L’educador/a ha d’intentar desmitificar i trencar els tabús
que poden anar sorgint al llarg del debat sobre l’anticoncepció d’urgència i fer pensar en altres riscos com les ITS i la
sida.

Altres activitats
A. Què diuen les notícies?
En grups de quatre o cinc persones, es busca a la premsa
i/o per Internet notícies o informació que parlin sobre l’anticoncepció d’urgència per analitzar-les i discutir-les després
a classe.

L’anticoncepció d’urgència
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B. Debatent sobre els nostres drets
Proposem parlar sobre l’accés dels menors de divuit anys
a l’anticoncepció d’urgència. Tenim drets en salut sexual i
reproductiva? Quins són els nostres drets? Què significa ser
«un menor madur»?
Es pot fer servir com a material de suport el «Document
sobre salut sexual i reproductiva en l’adolescència», creat
per l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. Cal consultar especialment els punts 1, 2, 3 i 4 de
les conclusions. (Està editat en castellà, català i anglès, i es
pot descarregar des de la web: www.bioeticayderecho.ub.es,
dins de l’apartat «Documents OBD».)
També es pot consultar la pàgina web www.observatori.
apfcib.org/dsir.php, de l’Associació de Planificació Familiar
de Catalunya i Balears.
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10. L’embaràs
Durant l’adolescència «s’estrenen» i canvien moltes coses: cos,
pensament, relacions, sexualitat, capacitats, etc. L’adolescent
té la necessitat de posar a prova aquestes noves capacitats i de
mostrar-se al món «com un adult», però de vegades aquesta
mateixa necessitat de provar-se el pot portar a tenir conductes de risc.
Quan aquestes conductes de risc estan relacionades amb la
sexualitat, poden donar lloc, en alguns casos, a conseqüències que els adolescents expressen com a inesperades, com ara
un embaràs no planificat. L’embaràs pot esdevenir i/o veure’s
influït per les característiques pròpies de l’adolescència, que
poden fer que, d’una manera més o menys conscient, es faci
un ús incorrecte del mètode anticonceptiu. Independentment
de com s’hagi produït l’embaràs, és necessari prendre’s un
temps per decidir què és vol fer en aquesta situació.
Quan una noia adolescent s’assabenta que està embarassada, ha d’afrontar una situació molt difícil. En aquest cas és
important tenir un diagnòstic de confirmació d’embaràs al
més aviat possible, ja que el fet de tenir més temps ajudarà la
noia a prendre una decisió més madurada i a buscar el suport
necessari per afrontar la situació (parella, amics, família, professionals).
Hem de tenir en compte que hi ha molts factors, com l’edat
de la noia, el nivell de maduresa, la cultura, la seva situació
personal i familiar, la relació de parella, etc., que poden condicionar la presa de decisió sobre un embaràs.
Per ampliar la informació sobre aquest tema, podeu
consultar les pàgines web següents: www.centrejove.org,
www.apfcib.org i www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/
BOE-A-2010-3514.pdf (Llei orgànica 2/2010, del 3 de març,
de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. BOE, 4 de març de 2010).
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La importància de treballar aquest
tema
Hi ha molts aspectes que poden influir en la decisió que
finalment pren cada noia o parella davant un embaràs no
planificat. Poder oferir un espai on els joves puguin pensar i
anticipar, a través de situacions imaginàries, els pot proporcionar eines i recursos que els ajudin a prevenir situacions
futures, com l’embaràs.
A part d’aquest treball més preventiu, creiem important
que amb aquest capítol es pugui oferir als joves un espai
per reflexionar al voltant de la importància de tenir un bon
acompanyament durant tot el procés de decisió quan l’embaràs ja s’ha produït, així com conèixer els serveis que ofereixen aquest suport per a la noia, i la seva parella i família,
si cal, independentment de la decisió que es prengui.
A partir de les il·lustracions, intentarem que els joves assoleixin aquests objectius:
•

Desmitificar falses creences sobre quins són els símptomes de l’embaràs i quan, com i on cal realitzar la
prova.
• Conèixer les opcions davant l’embaràs.
• Reflexionar sobre la importància de donar-se un temps
per prendre la decisió i poder tenir el suport necessari,
tant a nivell professional com personal (parella, amics,
familiars, etc.).
• Conèixer els recursos existents a la xarxa amb relació
a la salut sexual i reproductiva.

Proposta de treball
Imatge 10 No em ve la regla...
(>145)

Durant l’adolescència poden ser freqüents els cicles menstruals irregulars, sobretot els dos o tres primers anys després de la primera regla (menarquia). A més, la menstrua-
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ció es pot retardar per altres causes, com l’augment d’estrès
(nervis en època d’exàmens, disgustos...), canvis importants
en la dieta, exercici intens, viatges, etc. Tot i així, si la noia
ha iniciat les relacions sexuals i hi pot haver situacions de
risc, el primer que s’ha de descartar davant un retard de la
regla és la possibilitat d’un embaràs.
En la il·lustració es veu una noia que dubta si pot estar
embarassada i, després, que parla amb una amiga que li
proposa comprar un test d’embaràs a la farmàcia. En grups,
s’intentaran respondre les preguntes següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Què penses que preocupa la protagonista de la il·lustració?
Com pot saber la noia si està o no embarassada?
Si el resultat és positiu, quines opcions té la noia davant
l’embaràs?
Amb quin suport penseu que podria comptar la noia (i la seva
parella)?
Què opineu del paper dels amics en una situació com aquesta?
Quins recursos coneixeu per demanar ajuda?

Altres activitats
A. Algunes xifres
En petits grups, es busca informació sobre la taxa d’embaràs adolescent als països següents: Nicaragua, els Estats
Units, el Canadà, Holanda, Suècia i Espanya. Es comparen
les dades obtingudes i s’obre un debat.
Després, cal reflexionar sobre els factors que creuen que
influeixen en els diferents resultats obtinguts.
Posteriorment, es busca informació de quina és la posició oficial d’aquests països amb relació a l’educació afectiva
sexual. Tenint en compte tota la informació recollida, es fa
una llista amb els arguments per defensar la posició que els
sembli més adequada.

L’embaràs
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B. Com dir-ho als pares?
Es planteja la següent situació que es podria representar
com un joc de rol:
A la Laia fa uns dies que no li ve la regla. Al principi creia que era pels nervis dels exàmens finals, però
ara, que ja ha acabat, està molt preocupada... De tant
en tant li ve al cap aquell dissabte, quan va tenir una
relació sense protecció. No portaven preservatius i els
va fer mandra anar a buscar-ne...
Avui s’ha fet una prova d’embaràs; no s’ho pot creure:
el resultat ha estat positiu.
El primer que ha pensat ha estat en els pares: «Em
mataran! La mare sempre m’ha parlat d’aquest tema,
m’ha insistit molt en el risc d’embaràs i ara... em passa a mi...»
S’apropa al menjador i veu la seva mare llegint...
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11. Els pares i altres adults
significatius
En la recerca de la identitat adulta, l’adolescent canvia la
relació amb les persones del seu entorn. Durant aquest
procés, és normal que es produeixi un distanciament dels
que havien estat fins al moment els seus referents, els pares, per anar introduint en el «seu món» altres adults significatius, com poden ser professors, monitors d’esplai,
amics més grans, etc. Aquests nous referents influeixen en
el procés de desenvolupament de la personalitat de l’adolescent i són valorats, respectats i admirats.
És freqüent que els adolescents passin més estones amb
els amics i menys temps a casa. Comencen a reclamar més
intimitat (la seva habitació ara és «la seva habitació»), expliquen menys coses, exigeixen drets de persona adulta (poder
arribar més tard, maquillar-se, vestir d’una determinada
manera, etc.), però, d’altra banda, encara hi ha moments
en què es comporten com uns nens petits i demanen l’atenció i la cura dels pares. Aquests canvis provoquen malestar i confusió, i tant els uns com els altres s’han d’adaptar
a aquesta nova situació, en què els fills tenen una necessitat creixent de llibertat i intimitat, i els pares veuen com de
mica en mica poden controlar menys tot el que té a veure
amb ells.
Si bé el paper dels adults significatius pren més rellevància en aquesta etapa, els pares sempre hi són presents
de manera constant (i és molt important que hi siguin), i
tenen el repte de la renegociació constant per arribar a establir una relació més igualitària.
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La importància de treballar aquest
tema
Aquesta nova realitat del món adolescent fa que sigui necessària una renegociació de les normes que fins ara estaven
establertes i que mai no s’havien qüestionat. Tot aquest procés, encara que pot ser complicat i de vegades conflictiu, és
imprescindible perquè l’adolescent creixi i adquireixi una
autonomia.
Amb aquest capítol es pretén promoure la reflexió sobre
els canvis que es produeixen en la relació amb les figures
parentals, tenint en compte la vivència tant dels uns com
dels altres i, també, sobre la importància i la influència d’altres adults significatius en aquest procés cap a la recerca de
la identitat adulta.
Els joves han d’assolir aquests objectius:
•

Reflexionar sobre els canvis que es produeixen durant
l’adolescència en les relacions pares-fills.
• Identificar els sentiments i les emocions que es desperten davant el canvi de la relació i donar-hi sentit.
• Pensar en la importància i la influència que tenen
altres adults del seu entorn.
• Identificar aquelles característiques que són importants en l’elecció dels adults significatius.

Proposta de treball
Com ja s’ha comentat al llarg d’aquest capítol, hi ha diferents adults amb els quals els adolescents se senten a gust,
comencen a compartir interessos, poden trobar orientació i
ajuda, i a poc a poc esdevenen un referent per a ells i exerceixen una influència en el procés de construcció de la seva
personalitat.
D’altra banda, amb els pares es produeix un distanciament totalment normal en aquesta etapa, però tot i això continuen sent el principal referent dels adolescents i és molt important que els facin saber que són allà per al que necessitin.
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Imatges 11.1 i 11.2 Negociem?
(>146-147)

En aquestes il·lustracions es veuen dues escenes en què un
fill està negociant amb els seus pares si pot sortir a la nit i a
quina hora ha d’arribar. En grups, es respondran les qüestions següents sobre les il·lustracions proposades. Després,
es posaran en comú les respostes i es farà un debat a partir
de les aportacions de tots el grups.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En l’escena amb la mare, què li està explicant el fill que farà si
el deixa sortir a la nit, i què és el que la mare creu que passarà
realment?
Quins factors creieu que poden influir en el fet que la mare i el
fill adoptin una actitud tan extrema davant la mateixa situació?
En les escenes amb el pare, què penseu que estan pactant?
Per què penseu que parteixen de posicions tan diferents?
Com creieu que es poden sentir els personatges (mare, pare i
fill) en la negociació?
Com penseu que es podria arribar a un acord? Quins arguments faríeu servir?
A partir de quina edat creieu que es comencen a negociar nous
límits i noves normes?
Com creieu que tots aquests canvis afecten la relació amb els
pares?

Imatge 11.3 Vull ser com tu
(>148)

En aquesta il·lustració es veu una família passant el dia
a la platja. La noia adolescent està parlant molt animada
amb la seva tieta, mentre els pares la miren amb nostàlgia.
En petits grups, es respondran les qüestions següents sobre la il·lustració proposada. Després, es posaran en comú
les respostes i es farà un debat a partir de les aportacions
de tots els grups.

Els pares i altres adults significatius
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1.
2.
3.
4.
5.

Per què creieu que els pares es miren la filla i la recorden quan
era petita?
Com descriuríeu la relació de la noia amb la tieta? Per què?
Penseu que la noia té la mateixa relació amb els pares que amb
la tieta? Per què?
Com penseu que era la relació del pares amb la filla quan
aquesta tenia set anys? En què ha canviat?
Penseu en el paper dels adults significatius i poseu tres exemples de situacions davant les quals els demanaríeu ajuda, informació i/o consell.

Altres activitats
A. Pares i fills
Com un joc de rol, es presenten diferents situacions hipotètiques al voltant dels conflictes que poden derivar dels canvis en el comportament dels adolescents. Es reparteixen els
personatges de pares i fills als diferents grups, per tal de
comparar i veure les diferents posicions. No es tracta que
els joves imitin els seus pares, sinó que ells es puguin sentir
com els pares i actuïn d’aquesta manera.
Situació 1: La Mireia té setze anys i fa cinc mesos que surt amb el Jordi. El Jordi l’ha convidat a
quedar-se a dormir a casa seva diverses vegades.
La Mireia fins ara no s’havia atrevit a dir-ho, però
pensa que ja fa prou temps que surten junts com
per plantejar la situació als seus pares. Com creus
que reaccionaran els pares de la Mireia?
Situació 2: La Carla i el Marc tenen quinze
anys i han aprofitat que els pares d’ella han anat
a comprar per fer-se carícies i petons a la seva
habitació. Sense previ avís, arriben els pares i
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obren la porta de l’habitació. Com creus que reaccionaran cadascun dels personatges?

B. Les persones que m’importen
Cada jove fa una llista de les persones adultes que són significatives per a ell. A continuació, enumeren al costat de cada
nom tres adjectius que caracteritzen aquesta persona i el
paper que té en la seva vida. Després, es posarà en comú en
grups petits el treball individual realitzat i es compararan
quins són aquests adults significatius i les seves característiques.
Es tracta que els adolescents puguin veure tant les coincidències com les diferències a l’hora d’escollir aquestes figures significatives i que reflexionin sobre la influència que
tenen en el seu procés de creixement.

Els pares i altres adults significatius
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12. L a sexualitat
i els mitjans de
comunicació
Televisió, ràdio, Internet, premsa escrita... tots aquests mitjans de comunicació ens diuen què hem de fer, què hem de
consumir, quan, amb qui, com hem de tenir una imatge determinada... i fins i tot com han de ser les nostres relacions
afectives i sexuals.
Els mitjans de comunicació influeixen en el nostres pensaments i comportaments, i els adolescents i joves són per a
aquests un claríssim subjecte i objecte de consum. Per aconseguir-ho, sovint utilitzen missatges en el quals se «sexualitza» l’objecte que es vol vendre i es converteix la sexualitat
en un objecte més de consum.
Per les pròpies característiques de l’adolescència, tots els
missatges amb contingut transgressor tenen una gran possibilitat d’èxit, reforçat per la necessitat que té l’adolescent
de tenir models per seguir en el seu procés d’identificació.
Com que els diferents mitjans de comunicació són conscients d’aquesta especial vulnerabilitat dels adolescents, tenen el poder de fomentar uns estils de vida determinats i
promoure el consum de qualsevol producte: roba, begudes,
mòbils, jocs d’ordinador, música, cinema, sèries de televisió, revistes, etc.
Tenint en compte aquesta realitat social, de la qual tots
formem part i també som responsables, no podem pretendre que els adolescents i els joves tinguin més valors que la
societat en què estan creixent.
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La importància de treballar aquest
tema
Moltes vegades en el discurs dels adolescents s’evidencia
la gran influència que tenen els mitjans de comunicació
amb relació a la sexualitat, especialment en l’aparició i la
difusió de diferents mites i creences. La possibilitat d’accés a tots aquests estímuls, sovint indiscriminats, els pot
generar molta ansietat perquè se’ls anticipa més del que
poden assumir, ja que moltes vegades no estan preparats
per ser crítics amb la informació que reben.
La manera com es transmet aquesta informació fa que
moltes vegades s’interioritzin i es perpetuïn conceptes
molt rígids i estereotipats, i són especialment preocupants
aquells relacionats amb les diferències de gènere i la forma de viure les relacions afectives i sexuals. Davant tota
aquesta informació, els joves sovint busquen respostes als
dubtes i les incògnites que se’ls generen a través de les
fonts que consideren més accessibles i properes per a ells,
com ara els amics, Internet, revistes juvenils, etc.
L’objectiu d’aquest capítol és fomentar la reflexió sobre la
influència i la manipulació que poden arribar a exercir els
diferents mitjans de comunicació en la manera d’entendre
la sexualitat dels joves i potenciar especialment el pensament crític per poder diferenciar aquests missatges.
Per mitjà de les il·lustracions, els joves han d’assolir
aquests objectius:
•

Identificar els estereotips i els mites que mostren els
mitjans de comunicació amb relació a la sexualitat i
les relacions afectives.
• Reflexionar sobre aquests missatges i sobre la manera com poden influir en els adolescents en el moment
de tenir relacions afectives i sexuals o de relacionar-se
amb els altres.
• Adquirir eines per enfortir la capacitat de pensament
crític.

92

Sex-crets

Proposta de treball
Avui dia els mitjans de comunicació existents ens faciliten
l’accés a una informació quasi bé il·limitada, però aquesta
ens arriba sense cap filtre i amb el perill que no comptem
amb prou eines per poder fer-ne un bon ús.

Imatge 12.1 TV-sex (>149)
En aquesta il·lustració es veu una família mirant una tele
novel·la. En petits grups, hauran de respondre les qüestions
següents sobre la il·lustració proposada. Després, es posaran
en comú les respostes i es farà un debat a partir de les aportacions de tots els grups.
1.
2.
3.

Creieu que actualment és habitual aquesta escena en el dia a
dia de les famílies? Per què?
Quins valors/missatges creieu que es transmeten des de les
sèries i els programes de televisió?
En què creieu que influeixen els missatges que transmeten,
quant a les relacions afectives i sexuals i de parella? Creieu que
aquests missatges influeixen també en els adults? Creieu que
influeixen de manera diferent en els homes i en les dones?

El responsable del grup pot fer un sondeig sobre quines
són les sèries que veuen els alumnes. Es fan quatre o cinc
grups i s’assigna una sèrie a cada un. A continuació, s’analitza la sèrie segons les indicacions següents:
1.
2.
3.
4.

Expliqueu breument l’argument de la sèrie.
Descriviu les característiques dels personatges principals tant
a nivell físic com de personalitat.
Quins valors/missatges es transmeten en aquesta sèrie?
Quins estereotips de gènere reflecteix la sèrie?

La sexualitat i els mitjans de comunicació
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Imatge 12.2 Connectats a la xarxa
(>150)

En aquesta il·lustració es veuen a dos amics mirant una
pàgina d’Internet a l’ordinador del pare d’un d’ells. En petits grups, es respondran les qüestions següents sobre la
il·lustració proposada. Després, es posaran en comú les
respostes i es farà un debat a partir de les aportacions de
tots els grups.
1.

2.

3.
4.

5.

Què creieu que estan mirant aquests amics? Penseu que estan
preparats per rebre aquest tipus d’informació? Com penseu
que els pot influir?
Penseu que és fàcil accedir a aquest tipus de pàgines? Creieu
que els pares supervisen els continguts als quals accedeixen
els seus fills per Internet?
Davant d’un dubte en temes relacionats amb la sexualitat, a
qui o on creieu que és més habitual acudir? Per què?
Ordeneu, de més a menys fiable, aquestes fonts per resoldre
dubtes relacionats amb la sexualitat: amics i amigues, pares,
revistes, Internet, professionals de la salut, professors, germans més grans i llibres.
Ara, ordenar-les de més a menys utilitzades per resoldre dubtes sobre la sexualitat.

Altres activitats
A. Mites i estereotips als mitjans de
comunicació
Després de recopilar diferents materials gràfics i audiovisuals, com revistes juvenils, publicitat de mitjans gràfics o
de televisió, fragments de pel·lícules o sèries de televisió,
s’intentarà identificar els mites sobre la sexualitat i els estereotips de gènere.
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El material el pot escollir l’educador o bé donar l’opció
que siguin els nois i les noies els que portin els materials
que considerin més interessants.

B. Internet i la informació segura
A l’aula d’informàtica i en petits grups, s’ensenyarà els joves a discriminar quines pàgines d’Internet són segures i
els poden proporcionar informació fiable a l’hora de buscar
respostes a les seves inquietuds en temes relacionats amb la
sexualitat. És recomanable que l’educador provi de fer prèviament aquest exercici per saber donar respostes adients
i perquè pugui verificar quines són les pàgines més fiables.
A continuació proposem una llista de pàgines fiables:
• www.gencat.cat/salut
• www.centrejove.org
• www.gencat.cat/joventut
• www.sexejoves.gencat.net
• www.cogailes.org
• www.diba.cat
• www.elpep.info
• www.laclara.info
• www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut

La sexualitat i els mitjans de comunicació
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13. La relació amb el grup
A l’adolescència un dels aspectes més rellevants és la relació amb els companys i amb la colla d’amics, per això no
podem eludir la importància del «grup d’iguals» en aquesta etapa evolutiva. Pertànyer a un grup és important i necessari, però de vegades això pot fer que actuïn de manera
diferent del que seria el seu pensament propi. El grup els
permet identificar-se amb els seus iguals i facilita provar
coses noves, viure aventures i de vegades jugar amb el risc.
Per a l’adolescent, el grup és el medi on troba el seu refugi d’intimitat, on es troba a gust, comprès, on se sent
valorat, on prova diferents maneres de ser jove i on es va
formant el camí cap a la identitat com a persona adulta.

La importància de treballar aquest
tema
Per quedar bé amb el grup i sentir-se part d’aquest, l’adolescent pot arribar a fer «qualsevol cosa». Prova de «ferho» sense tenir-ho clar perquè els amics i les amigues ho
fan i no passa res: beure més del compte perquè els altres
ho fan, consumir substàncies perquè els amics ho fan, ferse un tatuatge, etc.
Sentir-se diferent, no formar part del grup d’iguals els
fa sentir-se angoixats i els pot entrar la pressa per provar
les coses que fan els altres, sense plantejar-se si això és en
realitat el que volen, si se senten preparats, si estan segurs
de la seva decisió, etc. El pas a l’acció de vegades es fa més
per sentir-se acceptat/ada i valorat/ada pel grup d’iguals
que no pas per la pròpia certesa i desig real de voler fer
allò que fan.
L’objectiu d’aquest capítol és proporcionar eines de reflexió perquè els adolescents puguin exercir el seu propi cri-
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teri davant el que imposa el grup d’iguals, potenciant l’autoestima, la tolerància i el respecte cap a un mateix i cap
als altres. En resum, es tracta de fomentar l’assertivitat.
Amb el treball de les il·lustracions, l’adolescent ha d’arribar a assolir aquests objectius:
•
•

Pensar en la importància de sentir-se part d’un grup.
Reflexionar sobre la importància de diferenciar el
propi criteri del criteri del grup.
• Enfortir la capacitat d’expressar i mantenir aquest criteri. «Quan dic no, vull dir no!»
• Pensar en diferents estratègies per poder fer front a la
pressió del grup.

Proposta de treball
El grup d’iguals pot exercir una pressió, no sempre explícita
però no per això menys efectiva, sobre els seus membres a
l’hora de prendre una decisió. Amb aquestes il·lustracions
pretenem ajudar els joves a posar-se en situació i pensar sobre les possibles conseqüències de la pressió de grup en la
decisió de començar a tenir relacions sexuals.

Imatges 13.1 i 13.2 Encara nooooo!!!???
(>151-152)

En aquestes il·lustracions es presenten dues situacions en
què es pot veure un grup de nois i un de noies i com interactuen els seus membres.
Es proposa fer grups de quatre o cinc per intentar fer-los
reflexionar sobre la situació que es veu en les imatges, seguint aquest qüestionari:
1.
2.
3.
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Què creieu que passa en cada una de les situacions?
Penseu que hi ha diferències entre el grup de nois i el de noies?
Quin paper creieu que fa cada un dels personatges?
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4.
5.

Amb quin dels personatges et sents més identificat/ada? Per
què?
Quins personatges creus que són els protagonistes?

A continuació es posaran en comú les respostes i es farà
un debat.

Imatge 13.3 Encara nooooo!!!???
(>153)

En aquesta situació es veu el noi i la noia de les il·lustracions
anteriors sols...
Es pot treballar aquesta imatge a partir de dues opcions:
a) Diàleg, en petits grups, sobre les qüestions següents:

1.
2.

3.

4.
5.

Què creieu que poden pensar els dos personatges? Deuen estar d’acord?
Quin final posaries a aquesta història? Creieu que el desenllaç de la història pot estar condicionat pel que es veu en les
il·lustracions anteriors?
Quines possibles conseqüències es poden donar davant la decisió que han pres? Com pot afectar aquesta decisió els dos
personatges?
De quina manera pot influir la decisió que han pres en la seva
relació amb el grup?
En el cas que no tinguin relacions, creieu que el grup podrà
acceptar que aquests membres actuïn de manera diferent? Podran continuar sent membres del grup?

b) Dividir la classe en quatre grups, donar la consigna d’un
final determinat (final 1: tenen la relació coital; final 2:
no tenen la relació coital). Cada grup ha de justificar la
decisió dels personatges i pensar en quins factors hi poden haver influït.

La relació amb el grup
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Aquesta seqüència d’imatges pot donar peu a diferents
interpretacions que poden originar a debats molt enriquidors.
És freqüent que els joves, davant propostes com aquesta, siguin «políticament correctes» i que d’entrada tinguin dificultats per dir realment el que pensen. El treball de l’educador
consistirà a fer-los participar, a crear discussió perquè puguin verbalitzar el que pensen realment i així poder fer-los
reflexionar sobre la importància del grup i la pressió que pot
exercir.
Com que el final és «obert», val la pena aprofitar les idees
i aportacions dels joves, tenint en compte que moltes vegades
seran sorprenents. Cal aprofitar tots els comentaris que sorgeixin, perquè tots ens poden servir per treballar actituds i
enfortir l’autoestima.
Serà important observar els diferents rols que es donen
tant en els nois com en les noies, i veure si existeixen o no
diferències de gènere, i a partir d’aquí fomentar la reflexió.

Altres activitats
A. Joc de rol
Es reparteixen els diferents personatges de les il·lustracions
entre els joves per veure com resolen la situació. S’ha d’assignar a cadascú el paper que ha d’assumir dins del grup (el
pressionat i els que fan pressió perquè iniciïn una relació).

B. Frases de pressió
Es formen grups de quatre o cinc. Cada grup treballa les
frases següents amb les quals el grup pot pressionar un dels
seus membres i pensa una resposta. Posteriorment, es debatran les conclusions. El/la tutor/a pot fer servir aquestes
afirmacions i/o afegir les que ell cregui més adients al seu
grup.
•
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«Si no ho fas amb ell, se’n buscarà una altra.» / «Si no
ho fas amb ella, se’n buscarà un altre.»
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•
•
•
•
•
•

«Encara no ho has fet?»
«Ets l’únic, tots ja ho hem fet i no passa res!» / «Ets l’única, totes ja ho hem fet i no passa res!»
«Si no ho vol fer amb tu, és que no t’estima prou.»
«Si no ho vols fer, és que tens por.»
«Si no “t’estrenes”, ningú no voldrà sortir amb tu.»
«No et preocupis, té, beu / pren això, que així t’animaràs.»

La relació amb el grup
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14. R
 iscos associats a les
noves tecnologies
En els últims anys s’han anat incorporant a la nostra societat el que es coneix com a noves tecnologies. Aquestes ens
ofereixen la possibilitat d’interactuar i comunicar-nos de
forma gairebé immediata amb qualsevol part del món.
Avui en dia és pràcticament impossible pensar en una
realitat sense Internet, telèfon mòbil, videojocs, etc. dels
quals es deriven indubtables efectes positius, com ara l’agilització de tràmits i gestions, l’accés a una quantitat gairebé
il·limitada d’informació, la possibilitat de posar-se en contacte amb els altres sense que la distància sigui un impediment. Sense dubte, tots aquests mitjans han representat
una revolució en la manera de gaudir de l’oci.
Malgrat tots els aspectes positius que acabem de comentar, en principi les noves tecnologies per si mateixes no són
ni beneficioses ni perjudicials per a la salut de l’usuari, sinó
que això més aviat depèn de l’ús que se’n faci. Un mal ús (o
abús) d’aquestes noves tecnologies pot convertir-se en una
dependència o addicció.
Es pot considerar que algú té una dependència a les noves
tecnologies quan l’ús d’aquestes (jugar a videojocs, navegar
per Internet, «parlar» pel Messenger o el Facebook, etc.) passa a ser l’activitat principal de la persona i, amb el temps,
es deixen d’obtenir els efectes gratificants que al principi la
conducta proporcionava.
Per tenir més informació sobre aquest tema, es poden consultar les pàgines web següents: www.ais-info.org, www.edpac.
cat/activitats-pantalles/ i www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut.
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La importància de treballar aquest
tema
Ningú no s’estranya actualment de veure la gent parlant o
navegant per Internet pel mòbil en qualsevol lloc, jugant amb
consoles al metro, rebent felicitacions de Nadal o d’aniversari
pel correu, «penjant» les fotos de les vacances al Facebook o
al Twitter, etc. Estem tan familiaritzats amb aquests hàbits,
són tan comuns en la nostra vida quotidiana, que ens passen
desapercebuts.
Però alguna vegada ens hem preguntat quant temps passem davant la televisió o l’ordinador? La diferència entre tenir un hàbit i una addicció és el grau d’interferència que
pugui tenir l’activitat amb la vida quotidiana. La conducta
addictiva influeix negativament en l’esfera emocional i social
de la persona i pot provocar un deteriorament en diferents
aspectes, com ara en les relacions amb els altres (família, parella, amics, etc.), i afectar el rendiment acadèmic, ocasionar
problemes laborals, etc.
Un altre aspecte important que cal tenir en compte són
les situacions de risc a les quals es poden veure exposats
els adolescents i joves en els contactes que estableixen mitjançant els xats i/o les xarxes socials. El fet de no contactar
«en persona» protegeix, d’una banda, la intimitat, però, de
l’altra, facilita el fet de poder mentir sobre la pròpia identitat, afavoreix la possibilitat de donar dades falses quant
a l’edat, el sexe, les característiques físiques, etc. i possibilita l’«adopció» d’una personalitat alternativa. Aquest fet
pot portar els joves a ser víctimes de l’engany i a trobar-se
en situacions compromeses, fins i tot amb risc o perill per
a ells.
L’objectiu d’aquest capítol és treballar el canvi que ha
sofert el nostre dia a dia amb les noves tecnologies, reflexionar sobre els beneficis que ens ofereixen i sobre els
possibles perjudicis quan se’n fa un mal ús.
Els objectius que han d’assolir els joves en aquest capítol són els següents:
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•

Reflexionar sobre els canvis en la societat en general i
en el nostre dia a dia, arran de la incorporació massiva de les noves tecnologies.
Debatre sobre els possibles aspectes positius i negatius
de les noves tecnologies.
Sensibilitzar-se sobre els possibles riscos que poden
estar associats a l’ús o l’abús de les noves tecnologies.

•
•

Proposta de treball
Imatge 14 (Des)connectats...???
(>154)

Tenint com a punt de partida la gran importància i la presència
de les noves tecnologies en diferents àmbits (laboral, amistats,
oci, escola, etc.), es pretén fomentar en els adolescents i els joves la seva capacitat crítica per tal que facin un ús responsable
d’aquestes.
En petits grups, es respondran les qüestions següents sobre la il·lustració proposada. Després, es posaran en comú les
respostes i es farà un debat a partir de les aportacions de tots
els grups.
1.
2.
3.
4.
5.

Descriviu el més exhaustivament possible la situació que es
veu en la il·lustració.
Penseu que aquesta manera de relacionar-se és habitual entre
els joves? Quins avantatges i quins inconvenients té?
Creieu que es pot derivar algun risc de la situació que planteja
la il·lustració? Per què?
Què passaria si aquesta situació es repetís cada dia? Creus que
aquesta persona necessitaria ajuda?
Pregunteu als pares com es comunicaven amb els amics, la família, la parella, com passaven el temps d’oci, què passava a
la feina, etc., abans de la introducció de les noves tecnologies.
Quines diferències observeu entre l’actualitat i el que us han
explicat els pares?

Riscos associats a les noves tecnologies
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6.

Penseu en els pobles que viuen enmig de la selva o el desert
en l’actualitat. Quina manera de comunicar-se creieu que fan
servir?

Altres activitats
A. L’evolució de les noves tecnologies
Proposem buscar informació sobre com han evolucionat les
noves tecnologies en els últims vint-i-cinc anys en un sentit
ampli: telèfons fixos i mòbils, ordinadors, televisions, els antecedents dels actuals reproductors de DVD i MP3, etc.

B. Ús de les noves tecnologies
La proposta consisteix a recollir de manera exhaustiva durant una setmana el temps que s’ha invertit cada dia a veure
la televisió, fer servir l’ordinador, jugar amb videoconsoles,
fer servir el mòbil, etc. Després, cal comparar les dades amb
les de la resta del grup i reflexionar-hi.
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15. L es infeccions de
transmissió sexual
i la sida
Les infeccions de transmissió sexual (ITS) són un grup
d’infeccions que poden derivar en una malaltia de gravetat
variable i que normalment es transmeten durant la relació
sexual amb una persona infectada. Es poden manifestar
mitjançant símptomes molt diversos, que de vegades poden
ser discrets i tardans.
La vagina, el penis, l’anus i la boca són els llocs més freqüents on es localitzen els virus, els bacteris, els paràsits,
etc. que poden produir una ITS. També, en alguna ocasió,
les ITS poden manifestar-se en altres llocs fora dels òrgans
genitals i urinaris. Algunes d’aquestes infeccions presenten símptomes prou característics, però de vegades no provoquen cap símptoma visible.
Hi ha una llarga llista d’ITS, però la intenció d’aquest
material no és en absolut oferir gaire informació sobre
aquestes, ni aprendre a identificar-les. La idea base d’aquest
capítol és parlar principalment de la importància de la prevenció i del fet que davant qualsevol símptoma és molt important anar a buscar atenció mèdica com més aviat millor.
Tot i això, creiem important dedicar un espai a parlar
més específicament del VIH atesa la seva rellevància. El virus d’immunodeficiència humana (VIH) és un microorganisme que deteriora el sistema de defenses de l’organisme.
Estar infectat pel VIH és diferent que tenir la sida. La persona infectada pel VIH no presenta cap símptoma extern
que faci sospitar que està infectada; en canvi, quan la persona té la sida (síndrome d’immunodeficiència adquirida),
el sistema immunitari està tan debilitat que el cos té pro-
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blemes per combatre les infeccions i comencen a aparèixer
el que es coneix com a malalties oportunistes.
Si pensem que hem tingut alguna situació de risc (com
per exemple relacions sexuals no protegides), és important
conèixer al més aviat possible si s’està infectat/ada, fent-se
la prova del VIH, i així, si el resultat és positiu, tenir la possibilitat de beneficiar-se d’un seguiment mèdic i accedir a
un tractament eficaç que millori la qualitat de vida i de
poder adoptar les mesures necessàries per evitar la reinfecció i la transmissió del VIH.
Cal saber que és necessari que transcorri un temps, que
en aquest cas és de tres mesos («període finestra»), des del
moment de la infecció perquè amb la prova es puguin detectar els anticossos contra el VIH. Durant aquest «període
finestra», el resultat de la prova no és fiable, però, en canvi, és possible infectar altres persones.
Per ampliar la informació sobre aquest tema, podeu
consultar les pàgines web següents: www.centrejove.org i
www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut.

La importància de treballar aquest
tema
Els adolescents i els joves, per les característiques pròpies
d’aquesta etapa, habitualment veuen les ITS i la sida com
uns temes molt allunyats de la seva realitat. Quan se’ls fa reflexionar sobre els possibles riscos d’una relació sexual sense protecció, sovint poden parlar de la por de l’embaràs, però
els resulta més difícil pensar que poden contraure una ITS.
És per això que com a objectiu d’aquest capítol ens plantegem, partint d’una visió positiva i responsable de la sexualitat,
treballar la importància de la prevenció mitjançant l’augment
de la percepció de risc, el coneixement i la correcta utilització
del preservatiu masculí i femení, així com facilitar la reflexió
sobre els factors emocionals, socials i culturals que poden influir a l’hora d’anticipar i afrontar possibles situacions de risc.
Segurament, tots estaríem d’acord si diguéssim que
aquesta baixa percepció de risc pel que fa a les ITS no és
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principalment un problema de manca d’informació (els adolescents saben que si no fan servir preservatiu en les relacions sexuals poden exposar-se al risc d’una infecció).
No obstant això, en el moment que han d’aplicar aquesta
informació en una relació sexual, hi ha altres factors (com
ara habilitats personals, capacitat per negociar, assertivitat,
etc.) que poden condicionar i que es puguin protegir o no.
Els objectius d’aquest capítol són els següents:
•
•
•
•

Conèixer les conductes que poden comportar risc per
a la transmissió del VIH i altres ITS.
Reflexionar sobre com es pot veure influenciada la
percepció de risc en les relacions sexuals en funció
de si coneixem o no l’altra persona.
Treballar la importància de la prevenció, fomentant
especialment l’ús del preservatiu masculí i femení.
Sensibilitzar sobre la importància de fer les proves
necessàries i/o buscar consell mèdic davant possibles situacions de risc.

Proposta de treball
Imatge 15 La cadena de contagi
(>155)

En aquesta il·lustració la Maria i el Carles són en una sala d’espera de la consulta del metge. Abans d’entrar, tots dos pensen en les relacions sexuals que han tingut. En petits grups,
cal respondre les qüestions següents sobre la il·lustració
proposada. Després, es posaran en comú les respostes i es
farà un debat a partir de les aportacions de tots els grups.

Les infeccions de transmissió sexual i la sida
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1.

Per què creieu que pensen en les relacions sexuals que han
tingut?
Creieu que normalment les persones tenim tanta informació com els protagonistes de la il·lustració sobre les relacions
sexuals que han tingut les nostres parelles sexuals?
Quines poden ser les situacions que comporten risc d’una infecció pel VIH o una ITS?
Quins poden ser els símptomes que ens fan sospitar que tenim
una ITS o la sida? Què hauríem de fer?
La Maria i el Kiko han tingut una relació de sis mesos. A l’inici
van fer servir el preservatiu, però passats uns quants mesos
van provar-ho sense i ja no el van fer servir més. Quins creus
que són els motius pels quals van deixar d’utilitzar el preservatiu? Què s’hauria de tenir en compte abans de deixar d’utilitzar
el preservatiu?
La Liza és molt bona amiga del Carles. Fa tres mesos van sortir
junts una nit i van acabar tenint una relació sexual sense preservatiu. Per què creieu que no el van fer servir?

2.

3.
4.
5.

6.

És important que l’educador, al llarg del debat, tingui en
compte els temes següents per tal d’introduir-los en la reflexió del grup:
•

Diferències que existeixen entre ser portador del VIH
(ser seropositiu) i tenir la sida.
• Riscos d’infectar-se d’una ITS, ja que moltes tenen
cura però n’hi ha altres que poden esdevenir cròniques o, fins i tot, ser molt greus.
• La majoria d’ITS presenten símptomes, però no totes, i
moltes necessiten també un temps per poder ser detectades.
• Quan es parla del preservatiu, ha de quedar clar que
estem parlant tant del masculí com del femení. Per treballar la negociació del preservatiu, podeu realitzar la
dinàmica «Love Storm» del capítol 8.
• Importància de fer-se la prova del VIH tenint en
compte el «període finestra».
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•

Factors que poden influir en la percepció de risc: la
pertinença o no a un determinat col·lectiu, el fet de
conèixer o no la persona, la confiança, el fet de ser
parella «estable», etc.

Altres activitats
A. En campanya
Proposem buscar campanyes de prevenció sobre el VIH (nacionals i/o d’altres països) i comentar-les. En petits grups, es
dissenya i es presenta davant la resta del grup una campanya de prevenció sobre el VIH.

B. Tens un e-mail
En grups de quatre o cinc es reparteix aquest correu electrònic i cada grup escriu la resposta per al Jordi. Aquesta
activitat es pot fer amb grups mixtos o en grups de nois i de
noies separadament. Posteriorment, es posaran en comú les
respostes i es farà un debat tenint en compte els diferents
aspectes que han aportat els uns i els altres.
De:
Enviat:
Per a:
Assumpte:

Jordi (jordi@jotmail.com)
dilluns 12 de març de 2010
Paco (paquito@jotmail.com)
Ajuda!

Hola! M’he fotut en un embolic i no sé què fer! El cap de setmana
passat, quan vaig sortir amb els amics del gimnàs, vam acabar
en una discoteca prenent unes copes. Vam conèixer unes noies
molt simpàtiques, i no sé què em va passar pel cap, però em vaig
acabar enrotllat amb una... i no vam utilitzar condó. Estic cagat!
Si la Gemma se n’assabenta em mata, i, a més estic preocupat
perquè ella pren les antibaby i si aquella tia de la disco m’ha
enganxat alguna cosa i la passo a la Gemma... Uf!, no m’ho
perdonaria... Què puc fer?
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16. Els sex-mites
Segurament, si ens posem a pensar, tots nosaltres podríem anomenar mites o falses creences relacionats amb la
sexualitat, fins i tot hi haurà hagut moments en què els
haurem donat per vàlids.
Actualment, molts d’aquests mites segueixen presents
en la nostra societat i encara que hi ha la creença que els
adolescents d’avui en dia tenen més informació que els joves d’abans, estan més ben preparats i que ja ho saben
tot, no són en absolut «immunes» a aquests mites; de fet,
són més vulnerables, ja que estan en una etapa en què la
recerca d’informació esdevé una necessitat prioritària, especialment en temes que tenen a veure amb la sexualitat.
Tot i que d’entrada pot semblar que actualment aquests
mites estan obsolets o que no ens fan cap servei, molts
continuen estant presents i els podem observar sovint en
el discurs, en les actituds i en la manera de relacionar-se
dels adolescents. De vegades aquests mites compleixen la
funció de tranquil·litzar i poden servir de refugi davant les
pors; d’altres fan referència a les «catastròfiques» conseqüències d’una pràctica o bé alimenten i reforcen la inseguretat, la por i/o la culpabilitat, etc.
A continuació, trobareu una llista i una petita explicació dels mites més freqüents, que hem recollit del treball
amb els adolescents durant tots aquests anys.
Aquests mites fan referència a molts dels temes que
s’han tractat al llarg d’aquest material, i la nostra recomanació és que es puguin utilitzar com a complement i
eina de suport dels continguts treballats en els capítols
anteriors. Per dinamitzar aquesta activitat, es poden repartir els mites en petits grups perquè els puguin comentar i justificar si creuen que són certs o falsos. Posteriorment, proposem posar els resultats en comú i debatre’ls
entre tots.
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Per facilitar-ne l’us els hem agrupat per temes i hem fet
referència al capítol o als capítols que poden complementar.
Capítol 1: Estem canviant
a) Totes les noies han d’haver tingut la regla abans dels
catorze anys. Fals (>156)
b) Tots els nois tenen pol·lucions nocturnes abans dels
catorze anys. Fals (>156)
L’edat en què s’inicien els canvis biològics és molt variable i, a més, ha de passar un temps fins que aquest procés de creixement finalitzi completament i tinguem un
cos adult definitiu.
Aquests canvis vindran determinats per l’herència
genètica, el clima, la nutrició, etc., per això seran diferents en cada noi i en cada noia.
Capítol 2: Descobrint-se el cos: la masturbació
a) La masturbació esgota l’impuls sexual. Fals (>157)
b) Masturbar-se molt a la llarga pot provocar problemes
de salut o sexuals. Fals (>157)
És normal sentir desig per masturbar-se, ja que l’autoestimulació o masturbació és una manera d’aconseguir
plaer a través del propi cos (fent-se carícies, tocant-se,
etc.). No hi ha cap motiu perquè ocasioni problemes de
salut ni afecti l’impuls sexual, sinó al contrari, ajuda a
conèixer millor la resposta sexual i a gaudir de noves
sensacions, i es pot practicar amb més o menys freqüència al llarg de la vida. A més, aquest aprenentatge ens
pot ajudar a compartir les relacions de parella i a gaudirne més, però la masturbació no deixa de ser una opció
individual i, per tant, es pot practicar o no.
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Capítol 4: Les diferències de gènere en la sexualitat
a) Les noies no es masturben perquè no els agrada tant el
sexe com als nois. Fals (>158)
b) Les noies no tenen somnis eròtics ni fantasies sexuals.
Fals (>158)
Aquestes dues afirmacions tenen el seu origen en una visió masclista de la sexualitat que pressuposa que l’home
té més desig i impuls sexual i que aquestes necessitats han
de ser satisfetes. Al contrari, el que s’espera de la dona és
que reprimeixi el desig i el plaer sexual en favor de la reproducció, la cura dels fills, de la llar, etc. Si bé és cert que
en referència a la sexualitat actualment el rol de l’home i
de la dona és més igualitari, encara es perceben alguns
aspectes relacionats amb aquesta visió «masclista».
c) El noi ha de saber com donar plaer a la parella, fins i
tot en la primera relació sexual. Fals (>159)
Aquest mite parteix de la visió que l’home ha de ser el
gestor del plaer i, per tant, el responsable que la relació
sexual sigui satisfactòria. S’ha de tenir en compte que
per gaudir de les relacions sexuals, per saber què agrada
a l’un i a l’altre, per conèixer la resposta del nostre cos,
etc. és necessari un temps d’aprenentatge en el qual tenir alguna dificultat entra dintre de la normalitat i en el
qual cap dels dos membres de la parella no té la responsabilitat exclusiva de «saber com donar plaer».
d) La mida del penis influeix en la satisfacció de les dones. Fals (>159)
La zona més sensible de la vagina és la part més externa
i el clítoris; per tant, la mida del penis no determina que
la relació coital sigui més satisfactòria per a la dona.
e) Un noi amb el penis gran és més potent sexualment
que un amb el penis petit. Fals (>160)
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La mida del penis no està relacionada amb la capacitat
sexual de l’home; aquest mite parteix d’una visió masclista de la sexualitat que pressuposa que com més gran
sigui el penis més «mascle» serà l’home.
Capítol 5: Petons, carícies... el petting
a) Per arribar a l’orgasme és necessari que la relació
acabi en coit. Fals (>160)
Hi ha altres pràctiques sexuals com ara les carícies, els
petons, fer massatges, l’estimulació mútua, etc. que permeten arribar a l’orgasme sense que sigui necessària la penetració. De fet, alguns homes i dones poden preferir pràctiques diferents de la penetració per arribar a l’orgasme.
Capítol 7: La primera vegada
a) La noia sempre sagna en la primera relació coital.
Fals (>161)
En les primeres relacions és freqüent que quan es «trenca» l’himen, hi pugui haver molèsties i un petit sagnat,
però no sempre és així. No tots els hímens són iguals
i, depenent del tipus d’himen (que sigui més o menys
gruixut, més o menys elàstic...), hi pot haver sagnat o no.
També dependrà d’altres factors, com el tipus de relació,
els nervis propis de les primeres vegades, la lubrificació
vaginal, etc.
b) Les dones sempre arriben a l’orgasme fins i tot en la
primera relació coital. Fals (>161)
Les noies normalment necessiten un temps més llarg
d’estimulació que els nois, per poder relaxar-se i deixarse emportar abans d’iniciar la relació coital, i a causa
de la fisiologia de la noia moltes vegades és més fàcil
arribar a l’orgasme sense necessitat que la relació acabi
en coit. Altres factors com els nervis, les preocupacions,
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l’estrès, etc., també poden dificultar que es pugui arribar
a l’orgasme. En el cas de les primeres relacions coitals
es requereix un temps d’aprenentatge per poder gaudir
plenament del nostre cos. En definitiva, el més important
de les relacions sexuals és gaudir de cadascuna de les
sensacions que es poden experimentar, independentment
que sigui una relació de penetració o si s’arriba o no a
l’orgasme.
c) Perquè la relació sexual sigui satisfactòria l’orgasme
ha de ser simultani. Fals (>162)
S’ha de tenir en compte que la resposta sexual femenina i masculina és diferent. Per tant, aconseguir arribar
a l’orgasme al mateix temps és difícil i requereix un coneixement important del propi cos i del de l’altre. Fins i
tot coneixent-se molt, no sempre serà possible aconseguir
un orgasme de manera simultània. Independentment que
l’orgasme sigui o no simultani, el més important és que
tots dos s’ho passin bé en la relació.
d) El ginecòleg pot saber mitjançant una revisió que
has tingut relacions sexuals amb penetració. No necessàriament (>162)
En general, és difícil determinar amb l’exploració ginecològica si la noia ha tingut o no relacions coitals, ja
que això dependrà de com sigui l’himen. És important
tenir en compte que habitualment es recomana realitzar
la primera revisió ginecològica quan fa més o menys un
any que es tenen relacions sexuals coitals (a menys que
hi hagi alguna molèstia o dificultat abans). De tota manera, sí que és important poder parlar de forma privada
amb el ginecòleg o la ginecòloga perquè això influirà en
el tipus d’exploració que es realitzi. A més, la consulta
amb el ginecòleg és confidencial i segur que no explicarà
a ningú res del que se li ha dit.
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e) La utilització de l’alcohol i altres drogues facilita les
relacions sexuals. Fals (>163)
f) L’alcohol i altres drogues actuen com a estimulants sexuals en el noi. Fals (>163)
g) L’alcohol i altres drogues actuen com a estimulants sexuals en la noia. Fals (>164)
La utilització de l’alcohol i altres drogues d’entrada pot
reduir determinades inhibicions i facilitar l’apropament
als altres, però estar sota els efectes d’alguna droga també pot alterar la nostra resposta fisiològica i pot afectar
negativament el desig, l’erecció, l’ejaculació, l’orgasme,
etc.
Capítol 8: Els mètodes anticonceptius: la negociació del
preservatiu
a) Les pastilles anticonceptives fan créixer el pèl, engreixen i redueixen la fertilitat. Fals (>164)
Com qualsevol altre fàrmac, poden causar efectes secundaris, i per això és molt important fer una visita mèdica
prèvia. Pel que fa a les pastilles anticonceptives actuals,
els efectes secundaris solen ser lleus i els més freqüents
estarien relacionats amb sagnats irregulars, retenció de
líquids, cefalees, tensió mamària, etc., però aquests solen
desaparèixer després de dos o tres mesos d’utilitzar-les.
b) Si el noi no ejacula, la noia no pot quedar embarassada. Fals (>165)
Aquesta pràctica de retirar-se abans d’ejacular, també
coneguda com a coit interromput o «marxa enrere», té
risc d’embaràs encara que el noi ejaculi fora de la vagina
(o no ejaculi). Això és a causa que els nois quan tenen
una erecció segreguen un líquid transparent produït per
les glàndules de Cowper (líquid preseminal), que no es
pot controlar i pot contenir espermatozoides.
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Capítol 9: L’anticoncepció d’urgència
a) Per demanar la pastilla de l’endemà has de ser major de divuit anys o anar acompanyat/ada d’un adult.
Fals (>165)
Amb la legislació actual, es pot demanar la pastilla de
l’endemà encara que es tinguin menys de 18 anys en
qualsevol centre sanitari de manera gratuïta, sense necessitat d’anar acompanyat/ada d’un adult.
Capítol 10: L’embaràs
a) Quan tens la regla no pots quedar embarassada. Fals
(>166)
Tot i que en les relacions sexuals sense protecció durant
la regla en principi és més difícil quedar embarassada
perquè encara falta una mica per tenir l’ovulació, el cert
és que mai no és fiable. En general, l’ovulació es produeix dues setmanes abans de la regla que esperem, i
al voltant d’aquests dies és quan existeixen més possibilitats que es produeixi un embaràs. Tot i així, no hi ha
cap dia segur, ja que canvis en l’estat d’ànim, en la dieta,
nervis, viatges, etc. poden fer que es modifiqui la durada del cicle i la regla es retardi o s’avanci. Per tant, si es
tenen relacions sexuals amb la regla i no es fa servir un
mètode anticonceptiu, hi ha risc d’embaràs.
b) Una noia no pot quedar embarassada en la primera
relació coital. Fals (>166 )
A partir del moment que la noia ha tingut la primera regla, si es tenen relacions sexuals de penetració sense fer
servir un mètode anticonceptiu segur, es pot produir un
embaràs, independentment que sigui o no la primera relació coital.
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Capítol 12: La sexualitat i els mitjans de comunicació
Capítol 13: La relació amb el grup
a) Tots els joves han començat a tenir relacions sexuals
abans dels divuit anys. Fals (>167)
Són molts i diversos els factors que poden estar «alimentant» aquest mite, per exemple la baixada de l’edat d’inici
de les relacions coitals i la gran presència d’estímuls
sexuals i eròtics de la societat actual (en la publicitat, en
la premsa, en la televisió, etc.). Tots aquests inputs poden portar alguns nois i noies a tenir presses per tenir
la primera relació coital, però, de fet, no hi ha una edat
màxima o ideal en què s’han de començar a tenir relacions coitals, ja que cadascú de nosaltres necessitarà un
temps diferent, que dependrà de la maduresa física i psicològica i de factors socials i culturals. Per això, més que
una edat «ideal», el que és important a l’hora de tenir
la primera relació coital és que ens sentim preparats i
preparades.
Capítol 15: Les infeccions de transmissió sexual i la sida.
a) Amb el sexe oral no hi ha risc de transmissió d’ITS ni
la sida. Fals (>167)
b) Amb un petó profund pots contraure la sida. Fals (>168)
Quant a les relacions sexuals, el virus de la sida es pot
transmetre a través de la sang i els fluids sexuals dels
nois (semen i líquid preseminal) i els de les noies (secrecions vaginals). El VIH també està present en altres secrecions com la saliva, les llàgrimes o l’orina de la persona infectada, però no es troba en quantitat suficient
per poder infectar; per tant, amb un petó, per més profund que sigui, no hi ha risc de transmissió. En canvi,
amb el sexe oral sense protecció sí que hi pot haver risc
tant d’infeccions de transmissió sexual com de la sida,
encara que es considera una de les pràctiques de més
baix risc per a la infecció del VIH.
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c) Amb una parella estable no hi ha risc de transmissió
de la sida. No necessàriament (>168)
El fet de tenir una parella estable no garanteix que no hi
hagi risc de poder contraure la sida i altres infeccions de
transmissió sexual. Això dependrà de diferents factors:
el fet que s’hagin tingut relacions sexuals de risc anteriorment, el fet que s’hagin fet proves de detecció, la fidelitat, el mètode anticonceptiu que es fa servir, etc.
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Annex 1: La meva opinió

Nom de l’activitat: .................................................................................................
Sóc:

Noi

		

Noia

El tema tractat en aquesta activitat m’ha semblat:

Molt
interessant

Interessant

Poc
interessant

Gens
interessant

El temps dedicat a l’activitat m’ha semblat:

Molt adequat

Adequat

Poc adequat

Gens adequat

Poc clares

Gens clares

Les explicacions donades han estat:

Molt clares

Clares
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Annex 2: Qüestionari
Aquest qüestionari és anònim i confidencial. Ens agradaria molt que
contestessis aquestes preguntes per tal de conèixer què t’ha semblat
aquest material educatiu i quines coses caldria tenir en compte per
millorar-lo. Gràcies per la teva col·laboració!
Sóc:

Noi

Noia

Edat

A continuació valora de l’1 al 5 els següents aspectes referits al
material educatiu treballat, tenint en compte que 1 és la puntuació
més baixa i 5, la màxima puntuació.
•

Valora globalment el material treballat.
1

•

5

2

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

Com valores la teva implicació en els temes treballats?
1
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3 4

Valora el teu grau d’interès respecte als temes treballats.
1

•

2

 ’ha semblat adient el temps que s’ha dedicat a treballar
T
aquest material?
1

•

5

Penses que el que has après et pot ser útil ?
1

•

3 4

 ’ha agradat poder parlar de sexualitat a partir d’aquest
T
material ?
1

•

2

2
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3 4

5

•

Com valores la teva participació respecte als temes treballats?
1 2 3 4 5

•

 reus que les explicacions donades han estat clares i
C
comprensibles?
1

•

3 4

5

2

3 4

5

2

3 4

5

 om valores l’actuació del/la professional que ha realitzat el
C
programa?
1

•

2

 reus que el fet d’haver participat en aquest programa
C
educatiu influirà en la teva manera d’actuar?
1

•

5

 ’ha semblat adient la manera de treballar els continguts
T
proposats (il·lustracions, activitats complementàries...)?
1

•

3 4

Creus que els continguts treballats han estat adequats?
1

•

2

2

3 4

5

Tens alguna proposta de millora? Quina?
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................
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Imatges
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Capítol 1. Estem canviant

Imatge 1.1. El retorn de la imatge

Imatges
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Capítol 1. Estem canviant

Imatge 1.2. El retorn de la imatge
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Capítol 2. Descobrint-se el cos: la masturbació

Imatge 2. L'autoservei

Imatges
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Capítol 3. L’enamorament i l’amor

Imatge 3.1. M’estima…, no m’estima…
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Capítol 3. L’enamorament i l’amor

Imatge 3.2. M’estima…, no m’estima…

Imatges
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Capítol 4. L es diferències de gènere en la sexualitat

Imatge 4.1. Amor o control?
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Capítol 4. L es diferències de gènere en la sexualitat

Imatge 4.2. Amor o control?

Imatges
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Capítol 5. Petons, carícies..., el petting

Imatge 5. Amb roba o sense?
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Capítol 6. El desig i la seva orientació

Imatge 6. Entens?

Imatges
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Capítol 7. La primera vegada

Imatge 7.1. Ens posem d'acord?
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Capítol 7. La primera vegada

dius s?
m
o
C et diu
que

Imatge 7.2. La situació ideal existeix?
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Capítol 7. La primera vegada

Imatge 7.3. La situació ideal existeix?
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Capítol 8. E ls mètodes anticonceptius: la negociació del preservatiu

Imatge 8. Love storm

Imatges
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Capítol 9. L'anticoncepció d'urgència

Imatge 9. La pastilla de l'endemà
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Capítol 10. L'embaràs

Imatge 10. No em ve la regla…

Imatges
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Capítol 11. E ls pares i altres adults significatius

Imatge 11.1. Negociem?
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Capítol 11. Els pares i altres adults significatius

Imatge 11.2. Negociem?

Imatges
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Capítol 11. E ls pares i altres adults significatius

Imatge 11.3. Vull ser com tu
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Capítol 2586

Capítol 12. La sexualitat i els mitjans de comunicació

Imatge 12.1. TV-sex
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Capítol 12. La sexualitat i els mitjans de comunicació

Imatge 12.2. Conectats a la xarxa
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Capítol 13. La relació amb el grup

Imatge 13.1. Encara no!!!???
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Capítol 13. La relació amb el grup

Imatge 13.2. Encara no!!!???
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Capítol 13. La relació amb el grup

Imatge 13.3. Encara no!!!???

Imatges
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Capítol 14. Riscos associats a les noves tecnologies

Imatge 14. (Des)connectats...???
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Amic!!

SI TENS
DUBTES,
FES-TE LA
PROVA

Sóc el
teu millor

Capítol 15. L es infeccions de transmissió sexual i la sida

Imatge 15. La cadena de contagi
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Capítol 16. Els sex-mites
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✁

a) Totes les noies han d’haver tingut la regla abans dels catorze anys.

✁

Capítol 1. Estem canviant

b) Tots els nois tenen pol·lucions nocturnes abans dels catorze anys.
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Capítol 16. Els sex-mites

✁

✁

Capítol 2. Descobrint-se el cos: la masturbació

a) La masturbació esgota l’impuls sexual.

b) ) Masturbar-se molt a la llarga pot provocar problemes de
salut o sexuals.

Imatges
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Capítol 16. Els sex-mites
Capítol 4. Les diferències de gènere en la sexualitat

✁

✁

Avui tinc
ganes de...
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a) L es noies no es masturben perquè no els agrada tant el sexe com
als nois.

b) Les noies no tenen somnis eròtics ni fantasies sexuals.
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✁

✁

Capítol 16. Els sex-mites

c) E
 l noi ha de saber com donar plaer a la parella, fins i tot en la
primera relació.

d) La mida del penis influeix en la satisfacció de les dones.
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✁

Capítol 16. Els sex-mites

e) Un noi amb el penis gran és més potent sexualment que
un amb el penis petit

✁

Capítol 5. Petons, carícies..., el petting
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a) Per arribar a l’orgasme és necessari que la relació acabi en coit.
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Capítol 16. Els sex-mites

✁

Capítol 7. La primera vegada

a) La noia sempre sagna en la primera relació coital.

Que
no?

✁

Com que
no?

b) L es dones sempre arriben a l’orgasme fins i tot
en la primera relació coital.

Imatges
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Capítol 16. Els sex-mites

Preparats?
Llestos?

✁

JA!

c) P
 erquè la relació sexual sigui satisfactòria l’orgasme ha de
ser simultani.

✁

Sé
el que has
fet aquest
últim estiu.
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d) El ginecòleg pot saber mitjançant una revisió que has tingut relacions sexuals amb penetració.
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✁

✁

Capítol 16. Els sex-mites

e) La utilització de l’alcohol i altres drogues facilita les relacions
sexuals.

f) L’alcohol i altres drogues actuen com a estimulants sexuals en el noi.
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✁

Capítol 16. Els sex-mites

g) L ’alcohol i altres drogues actuen com a estimulants sexuals
en la noia.

✁

Capítol 8. E ls mètodes anticonceptius: la negociació del preservatiu

164

a) L es pastilles anticonceptives fan créixer el pèl, engreixen i redueixen
la fertilitat.
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Capítol 16. Els sex-mites

✁

Segur
que no hi
ha risc?

b) Si el noi no ejacula, la noia no pot quedar embarassada.
Capítol 9. L’anticoncepció d’urgència

✁

No, no és per a mi.
La meva néta,
que sembla beneita.
No fa servir
condons.

a) Per demanar la pastilla de l’endemà has de ser major de divuit
anys o anar acompanyat/ada d’un adult.

Imatges

165

Capítol 16. Els sex-mites

✁

✁

Capítol 10. L'embaràs

166

a) Quan tens la regla no pots quedar embarassada.

b) Una noia no pot quedar embarassada en la primera relació
coital.
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Capítol 16. Els sex-mites
Capítol 12. La sexualitat i els mitjans de comunicació

✁

Capítol 13. La relació amb el grup

a) Tots els joves han començat a tenir relacions sexuals abans dels
divuit anys.
Capítol 15. L es infeccions de transmissió sexual i la sida

✁

Quin
sexe oral?
El
telefònic?

a) Amb el sexe oral no hi ha risc de transmissió d’ITS ni de la sida.

Imatges

167

✁

✁

Capítol 16. Els sex-mites

168

b) Amb un petó profund pots contraure la sida.

c) A
 mb una parella estable no hi ha risc de transmissió de la sida.
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✁

Òrgans genitals femenins externs

✁

Òrgans genitals femenins interns

Imatges
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✁
170

Òrgans genitals masculins interns
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Sex-crets. Els secrets d’un aprenentatge és un material adreçat a tots aquells professionals interessats
a treballar amb adolescents i joves aspectes relacionats amb l’afectivitat i la sexualitat. Es pretén facilitar el diàleg per debatre i reflexionar sobre l’amor i
l’enamorament, el desig, la importància del grup, la
relació amb els pares, les primeres relacions, els mètodes anticonceptius, l’embaràs, etc.
La finalitat d’aquest material didàctic és, d’una
banda, contribuir a la vivència d’unes relacions afectives i sexuals positives i saludables per part dels
nostres adolescents i, de l’altra, proporcionar als
professionals una eina actual i dinàmica que els ajudi en les seves intervencions.
Els anys d’experiència en la realització de tallers
d’educació afectiva i sexual al Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) ens han fet veure la necessitat de renovar les dinàmiques que s’utilitzen en les
activitats educatives per apropar-les més a la realitat
dels adolescents i joves. Hem tingut la sort de comptar amb les idees i aportacions de la resta de l’equip
i, una vegada més, amb la creativitat i el talent de la
il·lustradora i amiga Mariel Soria, que ha sabut plasmar les nostres idees en divertides i originals imatges,
que de ben segur faran que aquest material sigui més
atractiu als ulls del jovent.
Paula Baldi (treballadora social), Raquel Gómez
Rodríguez (psicòloga) i Marta Pérez Serafín (treballadora social) formen part de l’equip de professionals
del Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) i
de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i
Balears, són responsables de la coordinació i realització dels tallers d’educació afectiva i sexual adreçats a
adolescents i joves.
Mariel Soria és dibuixant, il·lustradora i dissenyadora de vestuari d’espectacles.

