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Presentació

L'Associació  9  Món,  acompanyant  Migjorn,  considera  important  i  necessari

acompanyar amb actituds de respecte i confiança l'educació afectiva i sexual integral dels

infants. Ens basem en el respecte als Drets Sexuals i Reproductius (intrínsecs als Drets

Humans fonamentals), en les bases de la Igualtat d'Oportunitats i en el paradigma de la

Coeducació Integral entre els nois i les noies. Igualment, apostem pel desenvolupament

creatiu de les habilitats per a la vida i el sentit de coherència que promou l'Organització

Mundial de la Salut, oferint activitats properes i significatives pels infants i respectuoses

amb les diversitats de cadascú i de les seves famílies. 

Oferim educació afectiva i sexual integral des d'una mirada constructiva, centrada en la

confiança i el respecte en la vida i la integració de les diferents circumstàncies i visions del

conjunt de la comunitat educativa. Amb les activitats que ofereix la Maleta Pedagògica

volem  contribuir  a  desenvolupar  les  capacitats  dels  infants  per  l'autoconeixement  i

l'assertivitat, el plaer i la cura en les vivències de la sexualitat a la infància, l'expressió dels

seus límits i necessitats i el bon tracte en totes les relacions. Abordem tots els temes amb

molta sensibilitat i respecte per les diferències culturals, socioeconòmiques, funcionals o

religioses que hi pugui haver a l'aula. 

Aquesta iniciativa dóna continuïtat, 6 anys després, a la pràctica educativa de la Doctora

Ginecòloga Montserrat Catalán i Esther Prim, de la casa de naixements Migjorn, s.c.c.l.

Actualment,  Júlia  Sánchez realitza la coordinació del  projecte i  els  tallers a les aules

d'infantil i primària. És mare, sociòloga, estudiant de magisteri de primària i membre de la

Red  CAPS (Centre  d'Anàlisis  i  Programes  Sanitaris).  Verónica  Ramilo  és  sexòloga,

treballadora social i sòcia de l'Asociación Estatal de Profesionales de la sexología (AEPS).

Participa en les formacions al professorat i en l'assessorament del programa. 



A continuació, us presentem el programa adaptat a l'Educació Infantil (dels 3 als 6 anys).

Treballem a partir dels coneixements de la ciència mèdica sobre els processos sexuals i

reproductius, i  afegim les reflexions i  coneixements de la sociologia i  la sexologia per

enriquir les propostes d'aprenentatge:

1. Fem referència al propi naixement i als models familiars com a referents primaris

en la construcció de la indentitat dels infants. 

2. Ens referim al  cos, a la cura i  a l'autopercepció que tenen de les sensacions i

necessitats corporals própies i dels altres. 

3. Acompanyem  l'expressió  de  les  emocions,  els  afectes  i  els  conflictes  en  les

relacions entre iguals i en relació als adults. 

4. Reconeixem l'expressió dels gèneres i l'elecció de les seves preferències com una

experimentación simbólica constant en el joc dels infants. 

5. Facilitem materials  i  recursos pedagògics manipulatius,  de materials  sensibles i

propers al joc dels infants. 

Objectius

 Aprofitar la curiositat innata dels infants per oferir una educació afectiva i sexual

complerta. 

 Posar paraules i saber més del propi cos i de les emocions, dels canvis vitals, de la

cura de la intimitat i el respecte a la diversitat.

 Treballar a l'aula amb dinàmiques creatives i materials sensibles i adequats que

enriqueixin les experiències d'aprenentatge dels infants.

 Oferir xerrades i formacions pels adults que acompanyeu als infants. 

 Potenciar els Drets Sexuals i Reproductius respectant les diversitats i sensibilitats

de tots i totes. 



1a sessió: Néixer

És una sessió per reconèixer el naixement com un esdeveniment important de la vida afectiva i sexual 

de l'infant i la família. Acollim i anomenem la diversitat d'experiències familiars en el naixement, etc.

Treballem a partir de la presentació del conte “El cicle de l'aigua i la fertilitat” i oferim diverses nines 

que permeten la manipulació i representació del part i el naixement. 

Materials de suport: La nina que pareix  /  El primer joc d'en Jan i la Marina / El nadó i les bosses

placentàries.

2a sessió: El cos i els seus canvis

Aquesta sessió ens permet conèixer les paraules per anomenar correctament les parts 

íntimes del cos. És important rescatar del silenci i del tabú paraules tan naturals com 

penis, vulva o vagina, i evitar que els infants anomenin les seves parts del cos amb 

paraules despectives o insults. És una sessió oberta a les preguntes, que acostumen a 

ser moltes. Portem diferents nines i objectes de tela que els ajuden a voler saber més.

Materials de suport: Reproduccions en tela del penis i la vulva / Contes pel respecte al cos dels infants



3a sessió: La cura de la intimitat

En aquesta sessió reconeixem situacions que ens provoquen plaer i desplaer. Compartirem diferents 

situacions quotidianes que ens permeten expressar els límits, comunicar si un petó o una abraçada no 

ens agraden, o expressar quan els petons o les abraçades ens encanten! Aquesta sessió implica fer 

referència al respecte i als afectes, a la cura del propi cos i al cos dels altres.

Materials de suport:  Pessigolles / Ni un besito a la fuerza

4a sessió: Igualtat i diversitats

En aquesta sessió ampliem les primeres concepcions sobre que implica “sentir-se nen” i “sentir-se 

nena”, hi ha una manera de ser nen i de ser nena? Els infants tenen l'oportunitat de teatralitzar algunes

escenes de l'àmbit familiar i escolar, i jugar amb diferents identitats i responsabilitats. Aquesta sessió 

també implica fer prevenció i detecció de possibles discriminacions a l'aula.  

Materials de suport: Cua de Sirena / Material de Chrysallis



Les talleristes

 Júlia Sánchez és mare i sociòloga. En els darrers anys ha acompanyat infants dels 2 a 6 anys

en diferents projectes de la Xarxa d'Educació Lliure de Catalunya (XELL). Fa tallers a escoles i

instituts des del 2004. Està acabant la seva formació en Magisteri de Primària. És membre de

la Red CAPS (Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris), la Xarxa de Dones per la Salut i ha

participat a l'Estratègia Compartirda de Salut Sexual i Reproductiva (ESSIR).

 Verònica Ramilo és sexòloga i  treballadora social.  Està vinculada a l'Asociación Estatal  de

Profesionales de la Sexologia (AEPS) i és representant a Catalunya dels tallers de diversitat

sexual promoguts per l'Associació Crysallis. Ha publicat diversos articles sobre sexualitat en

revistes especialitzades. 

Sessions a les aules

Nombre de sessions: 4 sessions
Duració aproximada: 1 hora i 30 minuts
Preus: Consulta el teu pressupost
Destinataris: Alumnes. Màxim 25.
Curs i edats: Educació infantil (3-6 anys)
Tallerista: Júlia Sánchez, sociòloga



Xerrades amb les famílies

 Oferim  xerrades  específiques  per  a  les  temàtiques  que  ens  demaneu,  adaptades  a  les

inquietuds i interessos de cada grup. Es comparteix un marc conceptual integral (des de la

ciència mèdica,  la sociologia,  l'educació i  la sexologia).  Es responen els  dubtes exposats i

s'aporten materials per l'educació afectiva i sexual a casa, amb recursos pel dia a dia, senzills i

pràctics. 

Nombre de sessions: 1 sessió
Duració: 1h i 30 m
Preu: 150 € 
Destinataris: Familiars. Màxim 20 persones.
Xerrades impartides per: Júlia Sánchez, sociòloga

◦ Com acompanyar l'experimentació sexual infantil des de casa (3-9 anys)

◦ Prevenció de l'abús sexual infantil

◦ Gestió de les rabietes i l'agressivitat infantil

◦ Acompanyar la gelosia quan arriba un nou germà

◦ Com acompanyem les diversitats i prevenim la discriminació?

Formació p  el professorat

 En el  1r  mòdul  oferim un acostament  als  marcs  conceptuals  que enmarquen la  proposta,

incloent coneixements des de la pràctica ginecològica, la sociologia i la sexòlogia. 

 En el 2n mòdul fem la presentació dels materials pedagògics que complementen la proposta i

presentem possibles pretextos i dinàmiques per facilitar situacions d'aprenentatge.

 En el 3r mòdul  ens centrem en la revisió de casos o dubtes específics que hi hagi al centre i

oferim recursos per resoldre les problemàtiques que es detectin. 

Nombre de sessions: 3 sessions
Duració: 3 hores cadascuna
Preu: 450 € per mòdul
Desplaçament: Cal sumar el desplaçament si és fora de l'AMB
Destinataris: Mínim 7 participants (professorat, monitors)
Formació impartida per: Júlia Sánchez, sociòloga

Verònica Ramilo, sexòloga i treballadora social


