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ACOMPANYAR LES SEXUALITATS DELS INFANTS 

Des de La Ciranda, l'Associació 9 Món i la casa de naixements Migjorn oferim la 
Maleta Pedagògica “Celebrem la Sexualitat”.

Considerem l’acompanyament dels afectes i les sexualitats dels infants i joves com 
un dret fonamental i treballem perquè els professionals que els acompanyeu 
pugueu tenir recursos materials, propostes d'activitats i recursos formatius 
especialitzats, per poder donar-hi resposta. 

Treballem per apropar nous recursos a l'ensenyança i aprenentatge de l’educació 
afectiva i sexual integral, fins als 14 anys. Treballem des de les premisses de la 
sociologia crítica, la ginecologia i la pediatria respectuosa, la sexologia substantiva 
i l’educació viva i activa.

Oferim una mirada en positiu de la sexualitat i els afectes, per la promoció de la 
salut sexual i l'educació afectiva i sexual integral, basada en els Drets Sexuals i 
Reproductius. Seguim les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, per 
oferir informació i educació sexual en totes les etapes escolars, sent pioneres en la 
creació de recursos pedagògics especialitzats en l'Educació Primària. 

Incloem els criteris de qualitat en les intervencions educatives recomanades per 
l'Estratègia per a la salut sexual i reproductiva (ESSIR) de l'Ajuntament de 
Barcelona per facilitar-vos l'aplicació de la Maleta Pedagògica: Celebrem la 
Sexualitat a cada cicle educatiu. 

Trobeu tota la informació del projecte a:
https://celebremlasexualitat.wordpress.com/

 

https://celebremlasexualitat.wordpress.com/


A continuació us presentem: 

ÍNDEX DE MATERIALS

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

ACTIVITATS DE CELEBREM LA SEXUALITAT

 



NAIXEMENT

La família que abraça i estima

Aquest conjunt ens permet representar diferents models de família. Tenim 2 models de mares, 
dones gestants preparades per parir vaginalment o per cesàrie. 2 nadons recent nascuts, amb 
els seus cordons i placentes. 2 germans petits per seguir jugant. I 2 ninos adults amb genitals 
masculins, que poden representar els pares, pot portar els germans en braços i abraçar als 
nadons.

La Nina que pareix, alleta, abraça i estima

Aquesta nina permet representar el naixement i la lactància, tot jugant. El nadó està a dins la 
panxa de la mare, neix i surt per la vulva o amb cesàrea, i amb ell, la placenta i el cordó 
umbilical, que es poden separar. La nina té pits i mugrons i el nadó s'hi pot enganxar, mentre la 
mare l'abraça. 

El Nadó

Aquest nino permet d’explicar la gestació i el part tot jugant. El sac vermell on reposa el nadó 
representa l'úter, la bossa que fa de llençol és una imatge de la bossa amniòtica i porta 
incorporada la placenta d’on surt el cordó umbilical. El cordó umbilical surt de la placenta i 
s’uneix a la panxa del nino amb un botó. Les bosses que abracen el nadó van lligades amb 
cintes, per explicar com el coll de l'úter està tancat durant l'embaràs i, en la dilatació, es va 
obrint perquè el bebè neixi. 

CONEIXEMENT DEL COS i els CANVIS VITALS

La Flor que batega 

És la representació d'una vulva, feta de roba. Per davant, podem veure els llavis exteriors 
i interiors, el gland i caputxó del clítoris, el forat de la uretra, les glàndules de l'ejaculació i 
les glàndules lubricants, l'himen i l'entrada a la vagina. Per darrere, podem comprovar 
l'elasticitat de la vagina, reconèixer els cossos esponjosos i els pilars del clítoris. 

Clítoris 3D

Es tracta de la representació d’un clítoris de mida adulta. Representa el gland, que pot 
veure’s a la vulva i inclou el cossos cavernosos, que constitueixen el clítoris en si, a nivell 
intern, i el cos esponjós que l’acompanya.

Genitals interns

Aquest model proposa una manera de descriure la part interna dels genitals femenins, 
l'úter i els ovaris. A més de mostrar-ne la forma, també serveix per explicar el procés del 
cicle menstrual.



Genitals masculins 

Aquest model descriu les parts que composen els genitals masculins. Per davant, podem 
veure el  penis en repòs, amb el gland recobert pel prepuci, també estan representats els 
testicles, mòbils, dins de l’escrot. Per darrere, es descriu la pròstata, les vesícules seminals i 
l'inici de la bufeta, així com els conductes seminals que es connecten amb els testicles. 
També permet representar l'erecció.

Compreses de tela ecològica

Proposem diferents models de compreses de cotó orgànic amb una capa interna 
transpirable i impermeable, súper-absorbent i reversible. Sense plàstic, blanquejants 
artificials (clor), ni polièster! Eco-compreses que respecten el cos, el planeta i que estan 
produïdes per dones en el marc de l'economia local. 

Compreses i tampons ecològiques d'un sòl ús

Presentem compreses i tampons d'ún sòl ús, fets amb cotó amb certificat ecològic 
certificat. Per donar a conèixer una alternativa de mètodes d'un sòl ús, hipoalergènica, 
sense perfums ni superabsorbents, blanquejades sense clor ni Dioxin.

Copa menstrual 

Oferim una mostra de copa menstrual, de silicona tova, de grau mèdic, dissenyada per 
dones com a alternativa pràctica, segura i ecològica als tampons i les compreses d'un sol 
ús. 

Pòster Cicle de la Vida

Júlia Sánchez i Edurne Pita
Volem mostrar una imatge global sobre les diferents fases dels canvis vitals naturals, dins 
un cicle de vida mitjà.

Pòster Cicle Menstrual

Júlia Sánchez i Edurne Pita
Els ritmes naturals del sol i la lluna poden orientar a les noies i nois a conéixer i mesurar 
els seus cicles hormonals.En el temps que el cicle menstrual s'activa, el calendari intern 
que marca la menstruació pot ser un gran aliat per l'autoconeixement i la gestió dels 
temps.



El cor a la butxaca

Es tracta d’un cor de roba, construït a manera de petita bossa. Pot utilitzar-se per representar la 
sensació de pes al cor quan ens sentim tristos, amenaçats, en risc, o de lleugeresa quan el nostre 
entorn és positiu i agradable. Què ens omple el cor?

Minerals pel cor

Aportem 30 minerals per omplir el cor amb les bones experiències que ens ajuden a sentir-nos 
estimades i demostrar el nostre agraïment i bon companyerisme als altres. Inclouen exemplars de 
cristall de roca, aigua marina, jaspí groc, jaspí plata i jaspí roig. 

La roda del conflicte

Una eina per facilitar la resolució constructiva dels conflictes interpersonals. A través dels seus 
quinze braços, descriu un possible camí d'escolta i diàleg per anar del conflicte a l’acord, un camí 
que ens fa créixer, ser més conscients i sentir-nos millor.

Pòster “Drets Afectius i Sexuals a la Infància”

Júlia Sánchez i Daniel Azorla
Oferim un recull dels drets dels infants, entorn els afectes i les sexualitats.  

BON TRACTE EN LES RELACIONS D'INTIMITAT

Pòster amb els 5 sentits

Júlia Sánchez i Edurne Pita
Reconèixer les sensacions del nostre cos, confiar en el que sentim i aprendre-ho a comunicar. Per 
viure el plaer amb un sí gran, allunyar el malestar amb límits clars.

El bosc del plaer

Presentem una escenografia de matolls, arbustos i arbres que formen un bosc. Una metàfora de 
com es construeixen les relacions afectives i sexuals, una manera de mostrar el bosc i la sexualitat 
com una vivència interconectada, frondosa i complexa. 
Així com un sol arbre no conforma un bosc, una sola pràctica sexual no conforma la sexualitat 
desitjada. 

PLAER I AFECTES

DIVERSITATS AFECTIVES I SEXUALS

Pòster amb els 5 sentits

Verónica Ramilo, Júlia Sánchez i Daniel Azorla
A partir de l'obra de l'artista internacional Daniel Arzola podem oferir bellesa i informació per 
reconéixer les diversitats afectives i sexuals.  



BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

NAIXEMENT

Benvingut a la familia. Mary hoffman i Ros Asquith
Editorial Joventut, 2014.

Aquest llibre il·lustrat explora les diferents maneres en què un bebè o un nen pot arribar a una família: part natural, 
l'adopció, la família d'acollida, així com els diferents tipus de família; monoparentals, pares del mateix sexe, etc. 

El primer joc del Jan i la Marina. Montse Catalán i Marc Rodríguez
Editorial Pol·len. Barcelona 2018. Distribució pròpia.

Un conte que ens mostra la relació de complicitat que estableix una nena amb el seu germà petit quan encara no ha 
nascut. La mare, entrant en el seu joc, els integra a tots dos, reconeixent les seves necessitats diferents. És l'art 
d'acompanyar el creixement intentant evitar l'inici de la gelosia.

No les cuentes cuentos. Carlos de la Cruz i Mario de la Cruz
Ediciones CEAPA. Madrid, 2011.

És un conte infantil pensat per a facilitar el diàleg sobre sexualitat en família, des que els fills són petits, que és quan 
sorgeixen curiositats i preguntes. Un exemple sobre com parlar de sexualitat des de la primera infància i poder respondre 
les seves preguntes: D'on vénen els bebès? Com entren en les panxes de les mares? Com surten? Com es fabriquen?… 

EL COS I ELS SEUS CANVIS

Descobrint el cos sembrant paraules. Montse Catalán
Editorial Pol·len. Barcelona 2018. Distribució pròpia.

Amb la mateixa naturalitat amb la qual les criatures descobreixen cada dia nous detalls del món, i aprenen a anomenar-los, 
en aquest conte descobrim el cos i posem paraules  a aquelles parts a les que moltes vegades ens referim amb 
eufemismes, en lloc d’anomenar amb alegria pel seu nom.

El libro rojo de las niñas. Cristina Romero Francis Marín
Editorial Ob Stare, 2016. Distribució pròpia.

Este libro nació para acompañar a las niñas en su camino hacia la pubertad y la madurez. Cuenta que las niñas son 
poderosas justamente al ser auténticamente ellas mismas, al obedecerse a sí mismas, lejos de la imagen hipersexualizada 
que nuestra sociedad y nuestra cultura promueven. La menstruación está muy presente desde una visión reconciliadora.

El libro dorado de los niños. Cristina Romero i Francis Marin
Editorial Ob Stare, 2016

Què significa en aquesta societat la masculinitat o ser nen? Si ets un nen, o alguna vegada vas ser-ho, aquest llibre conté 
paraules i imatges que t'ajudaran a recordar que ets poderós, però poderós d'una forma diferent a la que potser t'havien 
explicat fins ara.

En Bru es fa gran. Mònica Peitx i Triay
Editorial Juventud, 2018

En Bru té 10 anys i nota que el seu cos està canviant. El fet és que aviat entrarà en la fase de la pubertat com la seva 
germana Mia. Descobreix quins canvis experimenta el cos dun nen durant la pubertat i aprèn tot el que es refereix a �
laparell reproductor masculí. Acompanyal en la seva aventura de fer-se gran!� �

Presentem una bibliografia de contes i llibres que ens faciliten l'aprenentatge a les aules. 



Mamá me ha venido la regla. May Serrano, Marta Serrano i Julia Serrano
Mandala ediciones, 2012.

Aquest conte mostra el dia en que una noia té la menstruació per primeravegada. Veiem les accions, consells i celebració 
que l'ajuda a comprendre i conèixer més sobre aquest gran canvi a la seva vida. Les dones de la seva família li fan una festa 
de la menarquia i li expliquen el cicle menstrual amb la metàfora de les estacions. 

El tresor de Lilith. Carla Trepat 
Edició pròpia, 2018. Distribució pròpia.

El tresor de Lilith ens ajudarà a transmetre a les filles la bellesa i el poder de la sexualitat femenina, perquè les nenes puguin 
caminar amb seguretat i confiança. El conte transmet una imatge positiva de la menstruació, el plaer i la sexualitat, ajudant-
les així a potenciar l'autoestima de les nenes.

AFECTES I PLAERS

Pessigolles. Alba Barbé i Sara Carro, il·lustracions Núria Fortuny
Editorial Bellaterra. Barcelona 2012.

La sexualitat infantil és una font d'aprenentatge i un camp ple d'experiències molt valuoses per al nostre desenvolupament. 
Malgrat que de vegades ens pot resultar difícil parlar a les criatures de la seva sexualitat, dels seus desitjos i les seves 
fantasies, fer-ho contribueix al fet que creixin d'una manera saludable i integral

La marta diu no! Cornelia Franz i Stefanie Scharnberg
Editorial Takatuka. 2009. 

Un àlbum per a primers lectors que narra amb encert perquè és tan moderat com clar i es pot explicar amb diversos graus �
d’intensitat un intent d’abús sexual evitat a temps i, més important encara, el procés d’adquisició de consciència del dret 
inalienable el propi cos. 

El meu cos és meu. Alba Bo, il·lustracions Núria Fortuny
Editorial Bellaterra. Barcelona 2012.

La sexualitat infantil és una font d'aprenentatge i un camp ple d'experiències molt valuoses per al nostre desenvolupament. 
Malgrat que de vegades ens pot resultar difícil parlar a les criatures de la seva sexualitat, dels seus desitjos i les seves 
fantasies, fer-ho contribueix al fet que creixin d'una manera saludable i integral

¡Estela, grita muy fuerte! Bel Olid i Martina Vanda
Editorial Fineo, 2018

Este es un libro que aborda un tema tan delicado como son los abusos infantiles. A través del cuento, se ofrece una forma 
sencilla de introducir el tema, abriendo un espacio de reflexión y diálogo. La protagonista del cuento, Estela, tendrá que 
hacer frente a diversas situaciones que no le gustan, entre ellas el abuso sexual. Lo importante es analizar cómo Estela 
aprende a pedir ayuda y a decir NO a todo lo que le disgusta.



Niñas y niños. Aingeru Mayor y Susana Monteagudo
Projecte Chrysallis. Distribució pròpia.

Un llibre que obre les possibilitats de realització de les nenes i les noies: Habia una vez una princesa... ¿una princesa? 
¡¿Qué?! Cientficas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de determinación y audacia para las 
que suenan en grande. El llibre amb testimonis reals i materials didàctics.

El libro violeta. Cristina Romero Francis Marín
Editorial Ob Stare, 2018

Aquest llibre representa una senzilla invitació a favor de la diversitat. Una llum violeta en el camí de totes aquelles petites i 
grans persones que desitgen ser felices a la seva manera, sense amagar-se pels rígids i dolorosos motlles culturals i socials 
en els quals en moltes ocasions ens sentim embolicats.

El meu fill princesa. Cheryl Kilodavis
Editorial Bellaterra, 2019. 

Un conte il·lustrat basat en fets reals, que parla de l'acceptació. L'autora va escriure el llibre amb ànim d'oferir als nens i als 
adults una eina per parlar de l'amistat incondicional i afavorir la prevenció de la discriminació cap aquells infants que tenen 
una forma d'expressió menys habitual dels seus gustos, preferències i identitats.

Malena Balena. Davide Cali
Libros del Zorro Rojo, 2015. 

A la piscina, les nenes es riuen de la Malena. I és que la Malena pesa molt, massa. Tant, que li diuen balena.Però un dia, el 
monitor de natació li ensenya un truc i la seva vida comença a canviar.

¡Vivan las uñas de colores!  Luis Amavisca, Alicia Acosta, Gusti
Editorial ELKAR, 2018. 

A en Juan li agradava pintar-se les ungles i quan van riure d'ell a l'escola, el seu pare va decidir donar-li suport i pintar-les-hi 
ell també. Aquesta és una història inspirada en fets reals que anima a l'adult a conquerir l'espai de legitimitat per  la 
llibertat d'expressió dels  infants.

BON TRACTE A LES RELACIONS D'INTIMITAT

El monstre de colors.  Anna Llenas
Editorial Flamboyant, 2012. 

El Monstre de Colors no sap què li passa. S'ha fet un garbuix d'emocions i ara li toca desfer l'embolic. Una història senzilla i 
divertida que introduirà a petits i a grans en el fascinant llenguatge de les emocions.

Emocionari. Rafael R. Valcarcel, Cristina Nuñez
EditorialPalabras Aladas, 2016. 

Aquest llibre descriu, amb senzillesa, diversos estats emocionals perquè el nen (i l'adult) aprengui a identificar les seves 
pròpies emocions i, així, pugui dir el que realment assegui.

DIVERSITATS AFECTIVES I SEXUALS



ACTIVITATS DE CELEBREM LA SEXUALITAT

TALLERS A LES AULES

Celebrem la sexualitat ofereix 5 tallers consecutius per l'educació afectiva i sexual 
a les aules. Habitualment s'apliquen pel cicle superior de l'educació primària i 
tenen una durada de 1 hora. Quan es fan els 5 tallers consecutius, aportem una 
guia de preguntes prèvies a cada taller i indicacions pel professorat per cada 
temàtica. També ens podeu demanar tallers puntuals en funció de les 5 
temàtiques amb les que s'estructura el projecte:

XERRADES AMB LES FAMÍLIES

Oferim activitats formatives per a famílies, perquè puguin aprofundir en 
l'acompanyament de les sexualitats i els afectes dels seus infants, entre els 6 als 14 
anys. Abordem les temàtiques específiques que més us interessin: 

● Acompanyar la sexualitat d'infants i joves
● Prevenció dels abusos sexuals
● Donar la benvinguda a la pubertat i l'adolescència
● Celebrar la primera menstruació
● Trobades de mares i filles, trobades de pares i fills i conjuntes.



FORMACIÓ PEL PROFESSORAT 

La formació pel professorat permet aprofundir i adaptar l'ensenyança a cada 
context escolar i a les edats específiques de l'alumnat. Poden ser des de càpsules 
formatives de 5 hores, fins a formacions de 15 o 30 hores. El Departament 
d'Educació està en procés de validació de la formació de 30 hores.  Els objectius de 
la formació complerta són els següents: 

● Reconèixer les necessitats sexo-afectives en cada etapa madurativa.
● Reflexionar i clarificar els conceptes que ens orienten per acompanyar les 5 

temàtiques que vertebren la proposta d'intervenció a les aules.
● Presentar els materials pedagògics recomanats per dinamitzar cada temàtica. 
● Aplicar metodologies actives i socioafectives per activar els diferents materials.
● Dissenyar intervencions, espais i propostes d'educació afectiva i sexual a l'aula.
● Revisar el posicionament com a professionals dins les línies educatives de centre.

Properes dates del curs de 30 hores 

Formació de 30 hores, 1 dissabte al mes, de 9:30h a 14:30h. 
19 d'octubre, 16 de novembre, 14 de desembre, 25 de gener i 22 de febrer. 

Per a professorat, altres professionals i famílies interessades. 
Inscripcions obertes a Caiev. com  

https://caiev.com/index.php/formacio/curs-2019-20/curs-monografic-acompanyament-sexualitat-2019-20/


Associació 9 Món, acompanyant Migjorn 
Rambla del Jardí, 48-50 

08195 Sant Cugat del Vallès

Júlia Sánchez Andreo
635082281

educació@9mon.org 

celebremlasexualitat.wordpress.com
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