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OBJECTIU DE LA SESSIÓ

Oferir un espai de reflexió, d'escolta i d'anàlisis sobre la sexualitat.

El repte:  més que resoldre, apuntar EL QUE NO VA: plantejar conflictes, 
dificultats, dubtes, límits, inseguretats  a l'hora de tractar i parlar de la 
sexualitat a casa. 



QUÈ ENTENEM PER SEXUALITAT?

QUAN COMENCEM A SER ÈSSERS SEXUALS? QUAN ACABA LA SEXUALITAT?

HI HA DIFERENCIES ENTRE NOIS I NOIES?

LA MASTURBACIÓ FORMA PART DE LA SEXUALITAT? TÉ EL MATEIX SIGNIFICAT PER UN 
NOI QUE PER UNA NOIA?

COM ES PARLA A CASA DE SEXUALITAT? I AL CARRER? I ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ?

QUINA EDUCACIÓ SEXUAL HEM REBUT?



Definició de la OMS:

“La sexualitat és una energia que ens motiva a buscar 
afecte, contacte, plaer, tendresa i intimitat. 

La sexualitat té a veure amb el cos, però influeix en els 
nostres pensaments, sentiments, emocions, accions i 

interaccions i per tant, té influència en la salut física i

mental”



«Les coses importants s’aprenen, però no es poden ensenyar»
Joan Brossa

No és natural

No és transmisible. 

Hay algo de lo nuevo, sorpresivo e inquietante que es la 
sexualidad”

És un enigma



Les 5 etapes psicosexuals són les següents:

Etapa oral (0-18 mesos): La zona més sensible del nen és la boca i aquest sent plaer al mossegar, xuclar i succionar. 
Comença a conèixer el seu propi cos i a utilitzar el jo de forma global. 

Etapa anal (18 mesos-3 anys): El nen sent plaer a l'expulsar les deposicions i descobreix que pot tenir control de 
l'esfínter. Es comença a utilitzar el superjo i es va configurant el jo.

Etapa fàlica (3-6 anys): La zona on el nen sent plaer se centra en els òrgans genitals. L'infant coneix les diferències 
entre els òrgans genitals masculins i femenins, comença a descobrir els seus òrgans sexuals i els toca amb interès. En 
aquesta etapa es pot donar el complex d'Edip i Electra en els quals els infants se senten identificats amb el seu 
progenitor del mateix sexe.

Etapa de latència (6-12 anys): El nen ja no té tant d'interès en els seus genitals i se centra més en les relacions 
interpersonals.

Etapa genital (+12): En aquesta etapa, coneguda com a pubertat, el nen comença a despertar el seu interès sexual. 
Durant aquesta etapa es desenvolupa la capacitat de reproducció i la maduresa.



IDENTITAT SEXUAL VS ORIENTACIÓ SEXUAL

El fet de tenir un determinat tipus de cromosomes, que es corresponen amb 
un cos i uns òrgans genitals, no vol dir que la persona se senti identificada 

sempre amb aquest sexe assignat biològicament i socialment. És el 
sentiment de sentir-se home o dona el que definirà la identitat sexual de 

cadascú.

L'orientació sexual faria referència als sentiments d'amor i al desig de 
compartir la nostra sexualitat amb persones de diferent sexe 
(heterosexualitat), del mateix sexe (homosexualitat), o d'ambdós sexes 
(bisexualitat).



ADRECES D'INTERÈS

CJAS. Centre joves d'anticoncepció i sexualitat. www.centrejove.org

http://karicies.blogspot.com.es/ Rosa Sanchis

Oh, my goig! Programa BTV

Telèfon Infància respon: 900 300 777. Infància Respon és un servei públic d'atenció 
telefònica gratuïta i permanent per a la prevenció i la detecció dels maltractaments 
d'infants i adolescents. Funciona vint-i-quatre hores al dia els 365 dies de l'any.

Fundació Vicki Bernadet. Associació per l’assessorament i la prevenció dels abusos 
sexuals als menors. www.fbernadet.org

Línia 900900120 d’atenció a les dones en situació de violència. www.gencat.cat

Pàgina web adreçada a joves de l’Institut Català de la Salut. Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya. (www.sexejoves.gencat.cat/ics_webjove/agressio.html)

http://www.centrejove.org/
http://karicies.blogspot.com.es/


Gràcies per la vostra atenció i 
participació!!

oriananovau@gmail.com


