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“Celebrem la Sexualitat”
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Amb el suport de: 

Migjorn, casa de naixements

Principis i objectius

La Maleta Pedagògica: Celebrem la Sexualitat parteix de la necessitat d'apropar els 

àmbits de la vida quotidiana, de la cura i dels processos vitals dels éssers humans als 

espais d'aprenentatge. Els Drets Sexuals i Reproductius són intrínsecs als Drets Humans 

fonamentals i a les bases de la Igualtat d'Oportunitats i la Coeducació integral entre els 

nois i les noies. Tot i així encara estan al marge dels continguts i les competències 

curriculars al nostre territori. Volem contribuir a la construcció de les competències que 

ens permetin desenvolupar les capacitats humanes per l'autoestima, el plaer, la vivència 

lliure i respectada de la diversitat i el bon tracte en totes les relacions. La Maleta 

Pedagògica: Celebrem la Sexualitat ens permet apropar les competències i els continguts 

vinculats als Drets Sexuals i Reproductius al currículum escolar, des d'una mirada 

positiva, centrada en la confiança, el respecte i una mirada integral de la salut en totes les 

edats del cicle vital.

Els principis que mouen el projecte són: 

 Posem al centre la Vida i els temes més essencials d'aquesta com néixer, créixer, 

vincular-se, tenir l'oportunitat de generar nova vida, cuidar-se, gaudir.

 Prenem partit per rescatar del tabú, del silenci i el desconeixement els temes 

vinculats al plaer, als processos fisiològics i a les identitats LGTBI, entre altres. 



 El suport en la construcció d'una autoestima ferma i l'abordatge de la sexualitat 

com un dret humà fonamental, sostingut per la informació veràç, integral i diversa, 

facilita la prevenció i posar fre a les violències que travessen el sistema social i 

ajuda a la detecció i la denúncia de la violència directa, psicològica i estructural, en 

els àmbits de les relacions de gènere i en l'àmbit de les relacions sexuals.

 Entenem l'aprenentatge com una experiència desitjada, significativa i 

connectada amb la vida real de l'alumnat. Aquestes sessions són una oportunitat 

per practicar l'escolta mútua, per acompanyar la curiositat inherent, i facilitar la 

comunicació directa, des del respecte i la diversitat.

 Oferim una metodologia socioafectiva al servei de l'aprenentatge significatiu, 

artístic i participatiu dels alumnes. En aquest sentit, oferim recursos i experiències 

per a tots els agents educatius (alumnat, professorat i famílies), centrades en 

l'educació en valors i vinculades a les diverses àrees curriculars. 

 Es tracta d'obrir espais per bolcar dubtes, pors, idees preconcebudes, estereotips i 

tabús i endur-se informació veràç, propera, diversa i innovadora. 

 Es tracta de complementar les propostes d'educació per la salut sexual i 

reproductiva que ja existeixen a la ciutat i aportar una proposta pedagògica 

innovadora, amb una mirada positiva, de confiança amb els processos fisiológics

i amb els adolescents. 

 Ens apropem a la comunitat educativa atenent els interessos curriculars de la 

secundària i amb la mirada actualitzada de la pedagogia viva i els nous models 

d'aprenentatge. 

 Ens apropem als professionals i famílies destacant la importància de revisar les 

pròpies experiències sexuals per acompanyar amb consciència a les següents 

generacions. 

 Ens apropem als adolescents amb dinàmiques vivencials i significatives, amb una 



mirada positiva i de confiança cap a ells i elles. Amb desig de compartir amb 

franquesa i llibertat i contribuir a una educació sexual integral a la seva alçada.

Migjorn i el traspàs dels continguts

La Ciranda està dissenyant la maleta pedagògica a partir del traspàs de les experiències i

la participació de Monterrat Catalán i d'Ester Prim, membres de la Casa de Naixements 

Migjorn i en col·laboració amb Verónica Ramilo, sòcia de l'Asociación Española de 

Profesionales de la Sexología i Cicles, projectes per a la Sexualitat Femenina en 

col·laboració amb les psicòlogues Maria Escobedo i Emma Moreno.

Moltes de les activitats que conté la Maleta ja s'han desenvolupat per Migjorn, a partir del 

2010-2011 al 2015-2016. S'han realitzat sessions als següents centres:

Igualment Migjorn Escoles ha desenvolupat un seguit de materials i recursos que també 

conformen la riquesa de la present proposta. https://escolesimigjorn.wordpress.com/

https://escolesimigjorn.wordpress.com/


Universitat de la Pau i el model de referència de la Maleta 

A continuació us presentem el disseny de la Maleta pedagògica d'un altre projecte que 

ens serveix com a referència d'èxit. La Maleta de la Universitat de la Pau, Teixint Xarxes, 

preveu tallers a Instituts de secundària i funciona des del 2005. Actualment està present a 

uns 20 instituts de 4 municipis del Vallès, i s'ha realitzat sense interrupció per 12 anys 

consecutius. Júlia Sánchez Andreo ha participat en la seva creació i revisió i ha treballat 

per diversos anys en l'aplicació dels tallers a les aules. 

A part del disseny dels continguts, aquesta experiència prèvia permet conèixer els 

procediments de comunicació, coordinació, execució i avaluació i altres necessaris per al 

correcte desenvolupament del projecte. https://teixintxarxes.wordpress.com/ 

https://teixintxarxes.wordpress.com/


Activitats dins de Celebrem la sexualitat

 Xerrada inicial de presentació

 Sessions a les aules 

 Traspàs pel professorat

 Traspàs per a les famílies

Presentacions de la Maleta

1. Xerrades amb la Dra. Montserrat Catalán 

Consisteix en una presentació de power point dels conceptes i

idees centrals que permeten l'acompanyament positiu de la

sexualitat. Ofereix informacions científiques i contrastades des del

llenguatge popular, en relació al saber comú i les vivències

quotidianes dels joves. És una xerrada que es desenvolupa a l'interior de cada centre, per

al conjunt dels alumnes, per als tutors i el cap d'estudis de cada centre. Permet presentar 

el marc de referència de la proposta i dóna el tret de sortida al desenvolupament de les 

sessions a les aules. 

2. Espectacle amb Esther Prim, Titellaire

Consisteix en un espectacle que integra les diverses qüestions

abordades durant les sessions del programa, des del 

llenguatge expressiu, visual i de les emocions. Està previst 

com a tancament del procés i permet la integració del conjunt 

de la comunitat educativa (també de les famílies i associacions 

més properes). 

Es pot realitzar fora del centre escolar. Contribueix a la difusió del projecte i a la Promoció 

dels Drets Sexuals i Reproductius en l'àmbit de barri i districte.



Sessions a les aules

La Maleta Pedagògica: Celebrem la Sexualitat s'articula en 5 sessions a les aules. El 

contingut de les sessions busca oferir una visió dels Drets Sexuals i Reproductius 

actualitzada i en positiu. Es tracten temes que van des de compartir sobre les diferents 

maneres en què cadascú ha nascut, fins a les pors i dubtes que ens genera l'arribada de 

la pubertat i les primeres trobades sexuals, o els mecanismes per identificar i construir 

una relació de bon tracte en els vincles d'intimitat.  

Els continguts de la maleta recolzen especialment les competències personals de 

l'autonomia i la iniciativa personal i les competències per conviure i habitar el món, 

relacionades amb les capacitats, habilitats i aptituds socials i ciutadanes. Per aquesta raó,

a llarg termini, compartim la necessitat d'introduir els continguts transversalment a totes 

les àrees de coneixement del currículum. També valorem la possibilitat d'evolucionar la 

proposta cap a l'Aprenentatge Servei. Tanmateix inicialment està previst oferir les 

sessions als cursos de 3r d'ESO, en l'horari de Tutoria o dins de l'àrea de l'Educació en 

Valors socials i cívics. 

“La transversalidad es un enfoque pedagógico dirigido a la integración, en los procesos de diseño, 

desarrollo y evaluación curricular, de determinados aprendizajes para la vida, de carácter 

interdisciplinario, globalizador y contextualizado, que resultan relevantes con vistas a preparar a las 

personas para participar protagónicamente en los procesos de desarrollo sostenible y en la 

construcción de una cultura de paz y democracia, mejorando la calidad de vida social e individual.” 

(CASTELLANOS Shimons et. al: (2001) “La educación de la sexualidad en países de América latina 

y el caribe” Equipo de Apoyo Técnico para América Latina y el Caribe México, p.18) 

A continuació us presentem les orientacions generals de cada sessió de la Maleta 

Pedagògica: Celebrem la Sexualitat.



1a sessió: Néixer

Qüestions clau:

1. Recuperar el relat del naixement com un fet significatiu de la vida de cada alumne i 

com un esdeveniment familiar central. El dret a l’educació sexual integral. 

2. Identificar l'anatomia i la fisiologia que implica el part i el naixement. 

3. Embarassos, maternitat i paternitat a l'adolescència. El dret a la presa de decisions

reproductives lliures i responsables. 

4. Donar a conèixer les diferents possibilitats del part i el naixement respectuós.  El 

postpart, la lactància i el temps de la exterogestació humana. 

Dinàmiques relacionades amb el currículum escolar:

 Llengua catalana. Com va ser el meu naixement? Què en sé? Entrevistes a la 

meva mare i el meu pare reproductius.

 Llengua catalana. “Muntanyes Russes”, Parir, néixer i créixer”.

 Matemàtiques. Proporcions: Fruits, mides i fases del creixement del nadó. 

Altres materials de suport: 

 La nina que pareix  /  En Jan i la Marina, conte a la caixa d'ombres  /  El nadó i les bosses 

placentàries.



2a sessió: Els canvis de la pubertat

Qüestions clau:

1. Identificar els senyals de l'arribada de la pubertat. 

2. Acompanyar els canvis afectius i les noves formes en les relacions. El dret a 

l’expressió sexual emocional.

3. Anomenar, conèixer i tocar els genitals. Autoexploració i autoestima.

4. El contínuum en el procés de diferenciació genital. Intersexualitat. Dret a l’atenció 

de la salut sexual, lliure de patologització i estigma.

5. Aprofundir sobre l'arribada de la menarquia, les diferents fases del cicle menstrual i

l'arribada de l'esperma a les ejaculacions masculines. 

6. Donar a conèixer els mètodes de gestió del sagnat respectuosos amb el medi 

ambient. 

Dinàmiques relacionades amb el currículum escolar:

 Ciències de la natura. Fisiologia del sòl pèlvic femení i masculí.

 Llengua espanyola. Mamá me ha venido la regla, El libro rojo de las niñas, El libro 

dorado de los niños. 

Altres materials de suport: 

 Publicació de la Dra. Montserrat Catalán “Anomenar els genitals des del naixement”  /  Programa de

Sexualitat de la Televisió Pública Noruega  /  Menors i transsexualitat. 



3a sessió: El plaer de la sexualitat

Qüestions clau:

1. Plaer integral, autoconeixement físic i emocional, masturbació i autoerotisme, 

orgasmes, ejaculacions. El dret al plaer sexual. 

2. Plaer i comunicació. Plaer i equilibri en les relacions de poder. La cura de la 

intimitat sexual. Dret al sí, al no i al no ho sé.

3. Diversitat en les fonts de plaer. Sensualitat, erotisme, orgasme.

4. Límits i prevenció de l'abús sexual. Campanya “No és No” per unes festes lliures de

sexisme. Alcohol i altres substàncies de desinhibició.

1. Pornografia. Què existeix? Quines alternatives hi ha? 

2. Pràctiques a-conceptives, mètodes anticonceptius, avortament, malalties i 

infeccions.

Dinàmiques relacionades amb el currículum escolar:

 Llengua catalana. Enquesta i redaccions vinculades al còmic “Quan vulguis, on 

vulguis, tu tens la paraula”.

 Expressió artística, plàstica. Preparar la cita sexual com una festa d'aniversari.

Altres materials de suport: 

 Còmic “Quan vulguis, on vulguis, tu tens la paraula” / Espectacle “La sexualitat és com un bosc”  



4a sessió: Identitats de gènere i diversitat LGTBI

Qüestions clau:

1. Oferir un mapa ampli de les diverses experiències vinculades amb els genitals 

(interns i externs), les identitats sexuals i de gènere, les preferències sexuals i les 

orientacions del plaer.

2. Obrir un espai de diàleg, escolta i suport mutu sobre la vivència de la diversitat 

afectiva-sexual. El dret a la lliure associació sexual. El dret a l’equitat sexual.

3. Marc de seguretat per la denúncia de discriminació per motius vinculats a LGTBI. 

Dinàmiques relacionades amb el currículum escolar:

 Ciències Socials. Projecció d'imatges sobre mites i estereotips de la feminitat, la 

masculinitat, l'amor romàntic, les relacions homosexuals, etc.

 Expressió física. Conte sobre la diversitat en les relacions afectiva-sexuals, els 

models familiars i els cossos. 

Altres materials de suport: 

 Moviments ciutadans i Llei contra la LGTBfòbia  /  Cua de Sirena 



5a sessió: El bon tracte en les relacions

Qüestions clau:

1. Comunicació emocional (afectiva i efectiva, assertivitat, autenticitat), respecte, lliure

elecció i la prevenció de les violències de gènere.

2. L'Autoestima per construir una personalitat forta davant les pressions externes. 

Autodefensa.

3. El dret a l’educació sexual integral, dret a la llibertat sexual, dret a l’autonomia, la 

integritat i la seguretat sexual del cos.

Dinàmiques relacionades amb el currículum escolar:

 Llengua catalana. Gramàtica vinculada a la Vida. 

 Ciències socials. Escalada del conflicte, cercle de la violència i assaig 

d'alternatives. Indicadors de micro masclismes en les relacions de parella.

Altres materials de suport: 

 La rosa dels conflictes  /  Campanyes pel Bon Tracte  /  Jugar amb les paraules.



Traspàs pel professorat

 Introspecció sobre l'acostament a la sexualitat pròpia durant la nostra infància. 

Reconeixement de les pròpies motxilles, tabús i records per poder acompanyar als 

altres amb major consciència.

 Facilitar als docents materials per acompanyar els continguts de la Maleta dins dels

compromisos curriculars del centre. I activitats complementàries als tallers.

Dinàmiques i materials relacionats:

 La història personal. Prenent consciència de la motxilla pròpia d'experiències, 

recursos, prejudicis, pors i estereotips. 

 La bústia de les preguntes. Oferint un espai anònim perquè els alumnes puguin 

derivar preguntes als professionals sociosanitaris i psicopedagogs vinculats al 

centre.

 La guia Migjorn. Recursos en línia sobre Sexualitat.



Traspàs per a les famílies

 Normalitzar i apreciar la demostració de l'afectivitat, el coneixement del cos i 

l'acceptació joiosa dels fets vitals en el dia a dia.

 Obertura a parlar d'aquests temes i cultiu de la tolerància a la diversitat. 

 Com ser escoltats? Compartir vivències i experiències satisfactòries (més que 

instruccions i pors) per a ser escoltats.

Dinàmiques i materials relacionats:

 La història personal. Prenent consciència de la motxilla pròpia d'experiències, 

recursos, prejudicis, pors i estereotips. 

 Què és destil·la de les mostres d'afecte dels adults? Què diem i què fem davant 

dels infants? Com s'expressa el desig a casa?
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