
Educació afectiva i sexual integral

CELEBREM LA SEXUALITAT

Júlia Sánchez Andreo · 635 082 281 · educacio@9mon.org

https://celebremlasexualitat.wordpress.com  

mailto:educacio@9mon.org
https://celebremlasexualitat.wordpress.com/


Presentació

La  proposta  pedagògica  “Celebrem la  Sexualitat” es  fonamenta  en  la  importància

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

dels infants, joves i adultes. Ens basem en el respecte als Drets Sexuals i Reproductius

(intrínsecs als Drets Humans fonamentals), treballem amb Perspectiva de Gènere, per la

Igualtat real d'Oportunitats i en base al paradigma de la Coeducació. 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 amb una mirada transversal vers les diversitats sexuals, funcionals, culturals i

socioeconòmiques.

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

confiança i el respecte en la vida. Amb les activitats que ofereix lel programa pedagògic

“Celebrem  la  Sexualitat”  volem  contribuir  a  la  promoció  de  la  salut,  potenciant  les

capacitats  dels  infants  per  l'autoconeixement  i  l'assertivitat,  el  plaer  i  la  cura  en  les

vivències de la sexualitat, l'expressió dels seus límits, i el respecte i el bon tracte en totes

les relacions.  Procurem tenir  molta  sensibilitat  i  respecte per  les  diferències culturals,

socioeconòmiques, funcionals o religioses que hi pugui haver a l'aula. 

Aquesta  iniciativa  dóna continuïtat  als  6  anys  de  pràctica  educativa  de la  ginecòloga

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

Actualment, Júlia Sánchez lidera el projecte. És mare, sociòloga, mestre i fundadora de La

Ciranda, un projecte amb 10 anys d'experiència en l'acompanyament de la sexualitat de

noies  i  dones.  Verónica  Ramilo,  ha  participat  en  la  posada  en  marxa  del  projecte  i

actualment segueix oferitn materials i assessorament com a sexòloga, treballadora social i

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



Actualment, el projecte es desenvolupa en el marc de l'Associació 9 Món, acompanyant

Migjorn. Les bases teòriques i metodològiques del programa parteixen dels coneixements

centrats en l'educació viva, la sociològia, la sexologia i la ginecologia natural. Reconeixem

el  llegat  del  paradigma  biomèdic  (centrat  en  la  prevenció  de  riscos)  i  l'ampliem,  per

aconseguir la promoció de la salut en positiu. Posem en valor l'educació dels afectes i la

sexualitat  des  del  plaer,  el  respecte  a  les  diversitats  i  la  cura.  Perque  reconèixer  i

potenciar el que ens fa bé esdevé imprescindible. 

Treballem des  dels  principis  de  la  coeducació,  el  respecte  a  les  diversitats,  l'igualtat

d'oportunitats,  l'educació  emocional,  la  construcció  social  dels  gèneres,  valorant  la

particularitat de les biografies sexuals de cada infant. Oferim una mirada de confiança al

cos i als seus processos, i posem atenció als afectes, a les emocions i als pensaments, a

les dinàmiques internes dels grups i centres on treballem, potenciant la creativitat personal

i social per transformar els paradigmes actuals i millorar la qualitat de vida de tots i totes. 

Objectius

 Aprofitar  la  curiositat  innata  i  l'inici  dels  processos  maduratius  dels  infants  per

introduir una educació afectiva i sexual complerta. 

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

pubertat, de la cura de la intimitat i del respecte a la diversitat com a mesura de

promoció de la salut.

 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. 



A continuació, us presentem els detalls de cada sessió per a l'Educació Primària: 

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. Anomenem i acollim la diversitat d'experiències familiars i personals. Treballem a 

partir del relat personal del propi naixement i presentem diversos materials que permeten la 

representació del part natural i el naixement, més enllà de l'ensenyança de la reproducció. 

Materials de suport: La nina que pareix / Les bosses placentàries / Embaràs no desitjat

2a sessió: El cos i els seus canvis

Aquesta sessió ens permet ubicar i resoldre els dubtes que porten la transformació del cos durant la 

pubertat. Treballem per anomenar correctament les parts íntimes del cos, i rescatar del silenci i del 

tabú paraules tan naturals com penis, vulva o clítoris. Parlem de l'arribada de la menstruació i les 

primeres ejaculacions masculines, amb tranquilitat i recursos pràctics pels alumnes. 

Materials de suport:  Reproduccions en tela  de la vulva i  el  penis  /  Materials d'eco-menstruació /

Contes per l'autoconeixement / Póster sobre les edats i el cicle vital.



3a sessió: El plaer de la sexualitat

En aquesta sessió reconeixem situacions que ens provoquen plaer i desplaer. Què ens agrada i què no

en l'àmbit de les relacions, del contacte físic, etc. Treballem situacions quotidianes per expressar el 

plaer, el benestar, l'agraïment i també els límits i el consentiment. Aquesta sessió vol assentar les 

bases de posteriors experiències afectives i sexuals satisfactòries, centrades en la cura, el plaer i el 

respecte. Implica fer referència a la prevenció dels abusos sexuals i a la confusió que pot produir la 

pornografia o la hipersexualització en el dia a dia dels infants. 

Materials de suport: “El bocí de xocolata” /  “El plaer és com un bosc” / La Marta diu No!

4a sessió: Igualtat de gènere i diversitat sexual 

En aquesta sessió treballem les diversitats sexuals i la igualtat de drets. Expliquem els diferents àmbits

en els quals les persones podem tenir una vivència diversa de la sexualitat (genitals, cos, funcionalitat, 

identitat, expressió i desig) i els apropem casos reals perquè puguin incorporar aquestes possibilitats al

seu imaginari. També compartim situacions de discriminació, de suport o reparació, que s'hagin donat 

per motiu de sexe o gènere i busquem nous desenllaços. Aquesta sessió implica fer prevenció i 

detecció de possibles discriminacions a l'aula. 

Materials de suport:  Póster de la diversistat sexual / Material de l'Associació  Chrysallis / Recull de

contes sobre diversitats corporals, sexuales, etc.  



5a sessió: El bon tracte en les relacions

Aquesta sessió ens permet promocionar el Bon Tracte en totes les relacions, per la prevenció de les 

violències de gènere i sexuals. Possibilitant espais coeducatius on l'ambient emocional sigui més segur

i ric. Repassem algunes de les emocions i sentiments que s'ens desperten en les relacions d'intimitat i 

ens plantegem com gestionem la gelosia, la frustració, etc. Igualment, recollim les experiències que 

ens ajudin a potenciar les actituds a favor del benestar, l'amor i la seguretat en les relacions familiars i 

d'amistat.

Materials de suport: La rosa dels conflictes  /  Amb els minerals al cor / Campanyes pel Bon Tracte.

Referents del projecte

 Júlia  Sánchez  és  mare,  sociòloga  i  fundadora  de  La  Ciranda.  Coordina  i  realitza  les

intervencions del programa pedagògic “Celebrem la Sexualitat”. Ha estat acompanyant infants

durant 7 anys, en projectes d'educació viva de la Xarxa d'Educació Lliure. Durant 7 anys ha

estat formadora de professorat, al Postgrau “Teatre i Educació” de l'Institut del Teatre de Vic. És

col·laboradora de la casa de naixements Migjorn i l'Associació 9 Món, membre de la Red CAPS

(Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris) i de la Xarxa de Dones per la Salut. Des del 2010,

acompanya dones en temes de cicle menstrual i autoexploracions. Al 2012 va estar becada per

l'Institut Català de les Dones, per investigar en la prevenció de les violències masclistes. 

 Verònica Ramilo és sexòloga i treballadora social. Actualment és assessora el projecte. Està

vinculada a l'Asociación Estatal de Profesionales de la Sexologia (AEPS), és representant a

Catalunya dels tallers de diversitat sexual promoguts per l'Associació Crysallis i és sòcia de

l'Associació d'afectades per l'endometrosi, Endocat. Està formada per la prevenció dels mals

usos de la tecnologia en les relacions afectives i sexuals. 



Pressupost

Pots demanar el teu pressupost per realitzar el conjunt dels 5 tallers, o per fer tallers 

puntuals. També ens podeu demanar la xerrada de presentació del projecte, trobades 

especialitzades en família, formació pel professorat o els materials que conformen la 

Maleta Pedagògica. 

Cal que ens contacteu a educacio@9mon.org o al telèfon 635082281 (de dilluns a 

divendres, de 10h a 16h) i us contactem per concretar l'encàrrec. 

Sessions a les aules

Les sessions a les aules tenen una hora de durada i s'organitzen en 5 sessions consecutives, que es 

desenvolupen, preferentment, 1 dia a la setmana. Si realitzeu el conjunt de les 5 sessions, també us 

facilitem els materials del Maletí Pedagògic. Aquest maletí virtual inclou: preguntes prèvies per cada 

temàtica, que es poden respondre a l'aula i a casa; una breu guia d'indicacions per cada temàtica pels 

adults, les fitxes d'avaluació i les referències i bibliografia associada a cada temàtica. 

Nombre de sessions: 5 sessions
Duració aproximada: 1 hora
Destinataris: Alumnes. Màxim 25*
Curs i edats: Educació primària (8-12 anys)
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Xerrada de presentació

La ginecòloga Montserrat Catalan és co-fundadora de la Casa de Naixements Migjorn, membre de

l'Associació 9 Món i madrina del programa Celebrem la Sexualitat. El 2010 va iniciar tallers d'educació

afectiva i sexual per escoles i instituts a la Comarca del Bages i el 2016 va fer el traspàs de la seva

experiència a Júlia Sánchez, que anteriorment ja acompanyava infants, joves, famílies i dones des de

La  Ciranda.  En  aquesta  xerrada,  participen  conjuntament  per  preserntar  el  programa  pedagògic

“Celebrem la Sexualitat “ per les famílies i professorat interessats. 

Nombre de sessions: 1 sessió
Duració: 2h 
Destinataris: Adults i joves de la comunitat educativa 

Formació pel professorat

Oferim un programa formatiu  integral,  organitzat  en funció de les 5 temàtiques que estructuren la

proposta. Poden ser formacions presencials de 5, 15 o 30 hores de durada. Cada mòdul formatiu té

una durada de 5 hores. En cada sessió oferim un espai teòric i reflexiu, i procurem donar resposta a les

preguntes dels assistents. Segons la durada de la formació, compartim també dinàmiques vivencials i

orientacions més específiques. 

Nombre de sessions: Entre 1 i 6 sessions
Duració: Mòduls de 5 hores
Destinataris: Professorat, monitors, famílies, etc.



Trobades en família

Oferim trobades d'aprofundiment sobre diverses temàtiques, per joves i famílies. A continuació teniu els

continguts que més treballem: 

Nombre de sessions: 1 sessió
Duració: 3 h 
Destinataris: Joves i adults. Mínim 10 persones, màxim 30

 Acompanyar la sexualitat a la infància

Implica  fer  referència  a  les  temàtiques  relacionades  amb  les  sexualitats  i  els  afectes  que  convé

acompanyar en cada edat (dels 0 als 14 anys). Presentem materials específics, pretextos per iniciar

converses i noves consignes per mirar la sexualitat d'infants i joves amb una mirada renovada.

 Contes per la prevenció dels abusos sexuals infantils

Facilitem reflexions des de l'acompanyament respectuós sobre el contacte amb el cos dels infants, sobre les

expressions  afectives,  per  acompanyar  les  exploracions  genitals  o  per  donar  resposta  a  la  creixent

hipersexualització  que  viuen  les  criatures.  Oferim  reflexions  per  reforçar  les  respostes  assertives  dels

infants. A través dels contes, podem assajar com incorporar la prevenció dels abusos sexuals a la llar, usant

la seva lleugeresa i claredat per entrar al món de les criatures.



 Donar la benvinguda a la pubertat i Celebrar la primera menstruació

Tot compartint  amb les noies,  els nois,  i  els joves no binaris,  redescobrirem els canvis  físics,  mentals,

emocionals i  relacionals que iniciem amb la pubertat.  Parlarem dels processos de creixement i  de com

comprendre  i  donar  la  benvinguda  a  la  menarquia  i  l'espermarquia,  des  d'una  mirada  de  salut  i

empoderament. Aquesta trobada es pot fer amb grups de joves, cis i transsexuals, amb grups de mares i

filles, amb grups de pare i fills, o en trobades familiars.

 Acompanyar les sexualitats a l'adolescència

Si no sabeu com tenir “la conversa” sobre la sexualitat amb els vostres fills i filles adolescents, us oferim un

espai  acompanyat  per  facilitar  la  comunicació  familiar  i  garantir  que  la  informació  arribi.  Compartirem

recursos per facilitar que les primeres relacions sexuals es donin en un marc de coneixement i salut, per

establir  relacions  afectives  de bon  tracte.  Oferint  una visió  crítica  sobre  el  món de la  pornografia,  els

videoclips  o  el  llegat  romanticista.  Oferirem  nous  referents  sobre  les  diversitats  sexuals,  des  d'una

perspectiva de llibertat, responsabilitat, respecte i autoestima. Podem trobar-nos entre joves o en família. 

 Sexualitat en clau d'empoderament

Si teniu úter i us adoneu que heu viscut una sexualitat debilitada pels múltiples efectes del patriarcat, us

oferim una trobada per enfortir la relació amb la vostra sexualitat. Treballarem conjuntament per oferir una

mirada des de la diversitat, l'amor propi, l'empoderament i la creativitat reparadora. Compartirem una visió

àmplia i re-significativa sobre les nostres experiències, al llarg de tot el cicle vital, sobre el poder del cicle

menstrual conscient, sobre el saber que pot aportar la maternitat realitzada, l'auto-plaer i l'autoconeixement,

la menopausa, etc. 
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