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ACTIVITAT INICIAL 

Aquesta activitat, que es pot incloure en una hora de tutoria, té com a objectiu 
fonamental poder explicar com treballarem la sexoafectivitat en aquest curs i recollir 
els dubtes que tingui el grup classe. Cal fer esment que vindran professionals 
externs al centre educatiu a fer una sessió directament amb els nois i noies i on es 
donaran respostes a les seves preguntes. També es facilitarà a cada tutor/a un 
material de suport per als alumnes i unes recomanacions per al docent per seguir 
treballant el tema i contribuir així a millorar  l’educació sexual dels nostres joves.  
 
La seqüenciació de treball correcta seria: 
 

- activitat inicial (tutoria) 
- xerrada de resolució de dubtes (professionals Centre Jove) 
- altres activitats (tutoria o d’altres assignatures)  

 
 
El primer que farem és una lectura individual o col·lectiva del text que tot seguit us 
adjuntem i que ha estat extret del llibre Les relacions sexuals de Pere Font. Un cop 
llegit, es deixarà un petit espai per aclarir els dubtes que hagin pogut sorgir i fer una 
reflexió conjunta, que ens servirà per emmarcar la fitxa de treball que posteriorment  
plantejarem als alumnes. 
 
Aquesta fitxa de treball anomenada Què vols saber-ne  de la sexualitat? ens 
servirà perquè, de forma individual i anònima, els i les alumnes plantegin els dubtes 
que puguin tenir sobre aquest tema. Cal esmentar que aquesta fitxa ja conté  
informació d’algun dels aspectes que conformen la sexualitat. Un cop omplerta els 
nois/es les deixaran en algun lloc de l’aula, prèviament especificat, per tal 
d’assegurar l’anonimat (el fet d’entregar-ho directament al tutor/a els pot condicionar.  
 
En acabar la classe el docent  recollirà totes les fitxes de treball i  farà un buidatge 
de les preguntes formulades. És interessant conservar el mateix redactat dels 
alumnes, ja que així, en la sessió amb els professionals del Centre Jove, s’hi senten 
més identificats/des. Aquestes qüestions poden ser enviades per correu electrònic a   
marta.hernandez@ajgirona.cat   especificant a quin grup pertanyen. 
 
 
 

 

 

 

 



Fragment extret i adaptat del llibre de Pere Font  Les relacions sexuals  

 
Sexe i sexualitat 
 
Del sexe i de la sexualitat se’n parla molt sovint, com de tants altres temes que 
formen part de la nostra vida quotidiana. Algunes persones ho fan des de la 
perspectiva de considerar-ho com una experiència absolutament enriquidora en la 
vida de l’ésser humà, mentre que altres s’hi refereixen utilitzant termes com vici o 
pecat i, fins i tot, quan es tracta de la sexualitat dels joves ho relacionen amb les 
drogues o amb determinats comportaments antisocials. Hi ha gent també per a la 
qual el sexe està lligat directament a la reproducció com a finalitat única, hi ha altra 
gent per a la qual el sexe està directament relacionat amb el plaer, o altra per a qui 
el sexe és conseqüència i expressió de l’amor entre dues persones. 

 
Són moltes, per tant, les actituds i les opinions que es manifesten al voltant del sexe, 
des de les més positives fins a les més negatives, però per avançar en el 
coneixement d’aquestes qüestions, el que cal primer és posar-se d’acord en com 
entenem el sexe i la sexualitat. 
 
En el nostre cas, quan parlem de sexe, ens referirem a aquelles característiques 
que fan que un ésser humà pugui ser considerat com a home o com a dona. Entre 
aquestes característiques es poden destacar principalment els caràcters sexuals 
primaris, és a dir, la diferència entre la constitució dels òrgans sexuals del mascle i la 
femella. En moltes espècies animals les diferències entre els sexes es poden 
apreciar amb facilitat, perquè tenen a veure amb trets del seu aspecte extern, 
diferents de les dels òrgans genitals, com per exemple el color, la grandària o altres 
atributs externs. Aquestes diferències són conegudes amb el nom de caràcters 
sexuals secundaris. Un dels casos més evidents és el dels lleons, en què els 
mascles disposen d’una abundant cabellera i les femelles no. 
 
En general, els caràcters sexuals secundaris es manifesten a partir que l’animal ha 
assolit un cert nivell de maduresa en el seu desenvolupament biològic, fet que, en 
l’espècie humana es coneix amb el nom de pubertat. La pubertat és un procés que 
s’inicia al voltant dels 10-12 anys, i pot tenir una durada de 2 a 3 anys. En aquest 
període, l’organisme es transforma i adquireix una configuració física que s’acosta a 
la de l’individu adult, i abandona definitivament les característiques pròpies de la 
infantesa. Un cop finalitzada aquesta etapa, s’entra a l’adolescència, que durarà 
aproximadament fins als 18 o 19 anys i en què es consolidaran els canvis iniciats en 
la pubertat, no tan sols pel que fa a la maduració física, sinó també pel que fa a la 
maduració psicològica. 

 
Aquests canvis es produeixen perquè, des del mateix moment del naixement, el 
nostre organisme posa en marxa una mena de “rellotge biològic”, que en arribar a 
determinat punt activa tota una sèrie de mecanismes que, controlats fonamentalment 
a través de les hormones sexuals, inicien un procés de ràpid desenvolupament. 
Un dels aspectes més rellevants d’aquest procés és l’aparició de les primeres 
ejaculacions en el cas dels nois i de la menstruació en el cas de les noies, la qual 
cosa es tradueix en el fet que, a partir d’aquest moment, el cos és fèrtil. 

 



En el món animal les diferències entre les sexes són produïdes quasi exclusivament 
per factors de tipus biològic i el seu comportament sexual està regulat per allò que, 
comunament, s’anomena instint, però quan es tracta de l’animal humà, a més de tots 
aquests elements, cal tenir en compte l’enorme influència de factors de tipus 
psicològic i socioculturals. 

 
Aleshores, si com hem vist el sexe està associat bàsicament al biològic, la 
sexualitat és quelcom molt més complex, ja que està associada a com es veu una 
persona a si mateixa i a com es comporta i es relaciona amb els altres si és home o 
dona. Així, es pot entendre que la sexualitat té a veure amb el psicològic i el social, 
és a dir, en com un individu es percep a si mateix com a home o com a dona i en 
com es relaciona amb el altres.  

 
De fet, quan naixem, homes i dones no ens diferenciem en gran cosa, excepte en 
els nostres òrgans genitals. És a mesura que avança el procés de creixement que 
aquestes diferències es manifesten cada cop més, encara que no només físicament, 
ja que també s’aprenen diferents maneres de comportar-se que no són degudes tant 
a diferències pròpies de cada sexe, sinó al que la societat els ha ensenyat com a 
masculí o femení. Aquests comportaments diferents en funció del sexe es 
denominen rols sexuals. Així, l’agressivitat, la tendresa, la força, la competitivitat, la 
plorera fàcil, etc., com a elements que ajuden a configurar aquests rols, han estat 
assignats a un o altre sexe quasi de forma excloent i antagònica: l’home és fort i la 
dona feble, els homes no ploren... 

 
És cert que homes i dones som diferents, en moltes coses. I ho som en funció tant 
d’aspectes de tipus biològic com de tipus psicològic i social. Però el fet de ser 
diferents no hauria d’implicar ni avantatges ni desavantatges clars per a cap dels dos 
sexes, ni hauria de qüestionar, en cap moment, un equilibri en el repartiment de 
drets, responsabilitats i oportunitats. 
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RECOMANACIONS PER TREBALLAR LES ALTRES 
ACTIVITATS D’EDUCACIÓ SEXUAL PROPOSADES 
 
Tenint en compte que la sexualitat engloba molts més aspectes a part de la 
relació fisiològica entre un home i una dona, us adjuntem un seguit d’aspectes 
que es poden treballar a partir de les activitats que us proposem. 
 
Activitats: “Descobreixo el meu cos”, “Com són les noies”, “Com són els nois” 
 
Aquestes activitats es poden treballar a la classe de ciències naturals i es tracta de 
repassar plegats els canvis puberals i els aparells genitals femení i masculí. 
 
 
Activitat: “M’agrado” 
 
Aquesta activitat, que cada alumne farà de forma individual, ens permet poder 
treballar i reflexionar sobre els següents aspectes: 
 

- La imatge corporal 
- Qualitats i defectes de les persones 
- Expectatives de futur 
- Projecte de vida. 

 
Cada alumne treballarà individualment la seva fitxa, amb la lletra entenedora. No 
s’ha de posar el nom. Un cop emplenades es recolliran i de manera aleatòria es 
repartiran els treballs entre els diferents alumnes. En veu alta, cada noi i noia llegirà 
la fitxa que li ha tocat i en farem una valoració conjunta, tenint en compte els 
aspectes esmentats anteriorment. 
 
 
Activitat: “L’amistat” 
 
Aquesta activitat es pot treballar de forma individual o en petit grup. Sí que 
recomanem, en cas de fer-ho en grup, que estiguin formats per nois i noies. La fitxa 
de treball ens servirà per debatre aspectes com: 
 

- Significat del concepte amistat 
- Saber diferenciar l’amistat de les relacions sexuals 
- Maneres de viure l’amistat dels nois i les noies 

 
Un cop omplerta la fitxa de treball, dedicarem una estona per posar en comú les 
opinions dels diferents grups i intentarem extreure’n unes petites conclusions. 
 
 
Activitat: “Tu sí que m’agrades!” 
 
Aquesta activitat recomanem que els joves la treballin de forma individual. Es 
passarà la fitxa a cada noi/a i es donarà un temps (aproximadament 10 minuts) per 



emplenar-la. El pas següent serà posar en comú les opinions dels alumnes i per això 
es pot reproduir la graella a la pissarra i anar anotant les seves respostes. 
 
Les idees clau per treballar amb aquesta activitat poden ser, entre d’altres: 
 

- Significat de l’enamorament. 
- L’enamorament com a part important  en les relacions. 
- Importància del petting (conjunt de jocs sexuals on està permès tot menys 

la penetració). 
- No precipitar-se a tenir relacions sexuals. La sexualitat com tot 

aprenentatge necessita d’un temps. 
 
 
Activitat: “Saps com declarar-te?” 
 
Aquesta activitat també recomanem treballar-la de forma individual. Es passarà el 
qüestionari per tal que els alumnes anotin si estan d’acord o no amb les afirmacions. 
Posteriorment llegirem la segona part de l’activitat on es donen un seguit de 
recomanacions. 
 
Els aspectes més rellevants a treballar amb aquesta activitat són: 
 

- Importància de la comunicació verbal i no verbal en la sexualitat. 
- Treballar ser autèntic/a i no fingir. 
- Diferència entre saber-se estimat i sentir-se estimat. 

 
 
Activitat: “És qüestió de gustos” 
 
Cada alumne omple la fitxa de treball amb el que li agrada i el que no li agrada de la 
columna que li pertoca (noi/noia). Es recolliran i serà el tutor/a qui llegirà en veu alta 
cadascuna de les activitats sense dir el sexe de la persona que ho ha escrit. Amb 
l’activitat hem d’endevinar si és un noi o una noia qui ho ha escrit. 
 
Amb aquesta activitat podem treballar aspectes com: 
 

- Estereotips dels nois i les noies. 
- Aspectes a valorar en les altres persones. 
- Què busquem en un amic/iga. 
- Acceptació de les persones que tenen gustos diferents als nostres.  
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