
SexAfín
Educació afectivosexual i reproductiva a centres educatius de primària



ENS PRESENTEM…

-Què us ha motivat a venir?

-Quines expectatives teniu d’aquesta 

xerrada?



QUÈ FAREM AVUI:

- Dinàmica veritable / fals

- Com construïm la sexualitat i la infància

- Taller: Mirar el cos i la sexualitat amb ulls d’infant

- 10 tips per parlar de sexualitat amb els infants 

OBJECTIU DE LA XERRADA?

- descobrir les 10 recomanacions 

per parlar de sexualitat amb els vostres fills i filles



GRUP DE RECERCA AFIN

• Fundat el 2004

• Interuniversitari (base a la UAB)

• Interdisciplinari (Antropologia, Psicologia, Dret, Treball Social, 
Ciències de la Salut, Sociologia, Educació)

Reproducció, infàncies, famílies: diversitat

• TRAs, adopció transnacional, gestació subrogada, decisions 
reproductives, parenting, criança, infància, adolescència

• http://grupsderecerca.uab.cat/afin/

http://grupsderecerca.uab.cat/afin/


PUBLICACIÓ AFIN

Per rebre la publiació AFIN: 

http://grupsderecerca.uab.cat/afin/content/subscripci%C3%B3n-newsletter

http://grupsderecerca.uab.cat/afin/content/subscripci%C3%B3n-newsletter


CENTRE AFIN

http://sct.uab.cat/centreafin/ca/content/serveis-0

El Centre AFIN es va fundar el 2015 per tal de facilitar la transferència dels resultats 

d’investigació del Grup AFIN a través de serveis, grupals i individuals, d’assessorament 

i formació, a professionals, famílies i individus. 

Les seves principals àrees d’intervenció són: 

 Decisions i processos reproductius 

 Adopció i acolliment 

 Criança i aprenentatge 

 Infància, adolescència i joventut 

 Relacions familiars, personals i socials 

 Comprensió i atenció de la diversitat  

http://sct.uab.cat/centreafin/ca/content/serveis-0


QUI SOM?

• Diana Marre: Professora titular UAB. 

Responsable del projecte

• Bruna Alvarez: Doctora en Antropologia i  

Coordinadora del projecte 

• Victòria Badia: Psicòloga. Assessorament 

psicològic en el projecte. 

• Marta Mayoral: Antropòloga i 

investigadora predoctoral sobre sexualitat i 

adolescència

• Estel Malgosa: Antropòloga i 

investigadora predoctoral sobre sexualitat i 

infància.

Deseos parentales y derechos reproductivos y
filiales: miradas interdisciplinares sobre
decisiones reproductivas y ‘orígenes’ en
reproducción asistida, adopción y
subrogación (2016-2019). Proyecto coordinado
RETOS. Entidad financiadora: Ministerio de
Economía y Competitividad. Referencia de la
concesión: CSO2015-64551-C3-R. Financiación:
121.000 euros. Sede: UAB. IP: Diana Marre.

SexAfín: educació afectivosexual i reproductiva
a les escoles de primària

TRANSFERÈNCIA

RECERCA



Antropologia Social

- Com viuen i s’organitzen les persones a la vida quotidiana a 
través de les seves relacions familiars i socials

- Metodologia Qualitativa:

- Etnografia

- Observació participant
- Entrevistes
- Grups Focals
- …



SexAfín
OBJECTIU GENERAL:

• GENERAL: Contribuir al desenvolupament d’una educació sexual i afectiva holística i 
integral que contempla la prevenció, la diversitat sexual, l’equitat de gènere i el plaer, 
a tota la comunitat educativa

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
• METODOLOGIA: Investigació i acció participativa (IAP)

• ACTIVITATS COMUNITAT EDUCATIVA
• CO-FORMACIÓ
• TALLERS 
• XERRADA AMB LES FAMÍLIES: AFA/AMPAs

• IMPLICACIÓ LOCAL
• Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons i de Gelida
• Entitats locals: Les Escoles Gelida Teatre



1. L’educació afectivo sexual porta a l’inici precoç de l’activitat sexual.

2. L’educació afectivo-sexual roba la innocència dels infants.

3. L’educacio afectivo-sexual és un tema exclusiu de les famíles.

4. L’educació afectivo-sexual és beneficiosa per les persones 
adolescents i joves, però no pels infants petits. 

5. Les persones adultes estan disposats a transmetre aspectes 
d’educació afectivo-sexual als infants, però senten incomoditat, pors… i 
no tenen eines ni recursos per fer-ho. 

6. L’educació afectivo-sexual es fa a cicle superior quan parlen 
d’aparells reproductius. 

7. Hi ha un consens social en l’abordatge de l’educació sexual. 

Veritable o Fals (Unesco, 2011)



Sexualitat i infància



Sexualitat i infància

Occident: dualisme infància-adultesa atribueix la sexualitat al món 
adult mentre que incorpora el concepte de “innocència sexual” al 
món infantil

S.XIX sexualitat infantil mal social ha de ser erradicat

Idea victoriana “innocència” infantil (infants ‘asexuals’, 
vulnerables, necessiten protecció)  legitima la regulació.

Modernitat: mecanismes reguladors de la sexualitat en la infància 
passen dels discursos morals i l’església, a la medicina -discursos 
sobre lo normal/patològic, higiene i salut pública- la llei i l’educació 
(Foucault, 1976)



Sexualitat i infància (II)

 Freud (1905): “naturalitza” la sexualitat infantil. 

 Qüestiona “innocència” i “patologització” de la sexualitat infantil

 Sexualitat en la infància és innata

 Infància etapa de conflicte sexual, repressió i tensió

…però el discurs hegemònic considera la sexualitat perillosa pels 
nens i les nenes i no serà fins la pubertat –amb l’inici del període 
reproductiu- el moment acceptable per a oferir el coneixement 
sobre aquesta (Davies & Robinson, 2010). 



Sexualitat i infància en l’actualitat

 OMS (2006): La sexualitat com "un aspecte central de l’ésser humà al llarg de 
la seva vida i engloba el sexe, la identitat de gènere i els rols, l’orientació 
sexual, l’erotisme, el plaer, la intimitat i la reproducció. La sexualitat es viu i 
s’expressa en pensaments, fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, 
conductes, pràctiques, rols i relacions. Tot i que la sexualitat pot incloure totes 
aquestes dimensions, no totes elles s’experimenten o s’expressen sempre. La 
sexualitat està influenciada per la interacció de factors biològics, psicològics, 
socials, econòmics, polítics, ètics, legals, històrics, religiosos i espirituals”

Mestre/a: “sexualitat és poder gaudir del teu cos, de manera, amb 
seguretat, amb companyia, com vulguis… i jo crec que els nens 
tenen sexualitat.” (mestre participant)



Sexualitat i infància en l’actualitat (II)

Ansietats, falta d’eines per part de famílies i professorat (Davies & Robinson, 
2010; Duffy, Fotinatos, Smith, & Burke, 2013; Faccioli & Ribeiro, 2003; Stone et 
al., 2013)  persistència “innocència” infantil

Mestre/a: “[…] i també m’he trobat moltes mares… bueno, algunes mares dels 
petits que et venen a demanar consell de com treballar-ho, perquè és que mira, 
és que ens ha sortit amb una conversa del cotxe, i no sabia si parar, si… perquè és 
que a més hi havia la petita , que encara és més petita, i això no sabia com 
reconduir-ho, com treballar-ho, com tractatar-ho…” (mare i mestra participant)

Mestre/a: “en el tema de les colònies sí que m’he trobat doncs un parell de 
famílies de 6è que ens deien… bueno suposo que dormiran nens i nenes no?  Clar, 
aquest suposo no? I com ho feu això? No, sobretot més famílies de nenes que no 
de nens també no?”

Parlar de sexualitat no accelera i/o augmenta l’activitat sexual dels infants 
(McGinn et al, 2015)

INNOCÈNCIA

RISC

PROTECCIÓ



Sexualitat i infancia (III)



1. No esperar que preguntin…: parlar

2. Parlar des del jo: ”A mi quan em va venir la regla…”

3. Parlar des de la comoditat: sexualitat és íntima i les preguntes dels 
infants ens poden remetre a vivències pròpies. Preguntar-nos. 

4. No mirar amb ulls d’adult l’expressió de sexualitat dels infants: 
“follar”: fer-se petons / manca de llenguatge

5. Simplement, parlar. Des de la honestedat i la sinceritat. 

6. “és una cosa de la vida... [...] nosaltres existim gràcies això així que 
hauríem de tenir el dret de saber-ho des de petits...”   [Grup Focal 
6º.]

7. .... 

10 recomanacions per parlar de sexualitat 

amb els nostres infants: 



VÍDEOS:

30 minuts 

El sexe ignorat: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/el-sexe-
ignorat/video/5829829/

Salvados: 

La mala educación: 
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/salvados/temporada-
14/sexo-la-mala-educacion_5bf16ce27ed1a89cd27060b3/

Oh my goig: https://beteve.cat/oh-my-goig/

RECURSOS:

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/el-sexe-ignorat/video/5829829/
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/salvados/temporada-14/sexo-la-mala-educacion_5bf16ce27ed1a89cd27060b3/
https://beteve.cat/oh-my-goig/


• Pubertet: TV pública Noruega:

• Cap. 1: pubertat: https://www.youtube.com/watch?v=HyWRalwqq24&has_verified=1

• Cap. 2: Els pits: https://www.youtube.com/watch?v=cJObfWe8Fmk&has_verified=1

• Cap. 3: El penis: https://www.youtube.com/watch?v=eFlbb9bQjOE&has_verified=1

• Cap. 4: El pèl del cos: https://www.youtube.com/watch?v=VKlyZkCFf78&has_verified=1

• Cap. 5: Creixement i canvi de veu: https://www.youtube.com/watch?v=iJCFPmRQE0E&has_verified=1

• Cap. 6: Vagina i menstruació: https://www.youtube.com/watch?v=1Uuq1OnYdIo&t=141s&has_verified=1

• Cap. 7: Grans i suor: https://www.youtube.com/watch?v=HZqDmymyMBQ

• Cap. 8: Sexe: https://www.youtube.com/watch?v=2PeQG61W4i0&has_verified=1

RECURSOS:

https://www.youtube.com/watch?v=HyWRalwqq24&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=cJObfWe8Fmk&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=eFlbb9bQjOE&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=VKlyZkCFf78&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=iJCFPmRQE0E&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=1Uuq1OnYdIo&t=141s&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=HZqDmymyMBQ
https://www.youtube.com/watch?v=2PeQG61W4i0&has_verified=1


LLIBRES:
• Babette, C. (1993). La mamà va pondre un ou! O com es fan els nens. Barcelona: Destino.

• Checa, C.; Elvira, N. i Morero, A. (2019). Tot el que necessites saber sobre sexualitat. Barcelona: Rosa dels Vents.

• Fitó, Y. (2015). La Laura té dues mares. Barcelona: Bellaterra.

• Gathen, K.; Kuhl, A. (il). (2016). Explica-m’ho. 101 preguntes fetes per nens i nenes sobre un tema apassionant. Barcelona: 
Takatuka.

• Herthel, J.; Jennings, J. ; M. (il). (2015). Sóc la Jazz! Barcelona: Bellaterra.

• Jadur, S.; Duhalde, C.; Degliouomini, C. (il). (2010). Asi fue como llegaste. Fertilización asistida. Buenos Aires: AguaVA.

• Jadur, S.; Duhalde, C.; Degliuomini, C. (il). (2010a). Asi fue como llegaste. Donación de espermatozoides. Buenos Aires: 
AguaVa.

• Jadur, S.; Duhalde, C.; Degliuomini, C. (il). (2010b). Asi fue como llegaste. Donación de óvulos. Buenos Aires: AguaVa.

• Kilodavis, Ch.; DeSimone, S. (2015). El meu fill princesa. Barcelona: Bellaterra. 

• Mayle, P. (1974). D’on venim? Barcelona: Grijalbo. 

• Moya, L., Zamaro, D. (2016). Papa, papi y yo. Madrid: Bostezo. 

• Peitx, M. (2016). La Mía es fa gran. Barcelona: Juventut. 

• Petix, M. (2017). En Bru es fa gran. Barcelona: Juventut. 

RECURSOS:



VALORACIÓ i 

MOLTES GRÀCIES

Grup de Recerca AFIN (UAB)

c.afin@uab.cat

93.581.46.40

http://grupsderecerca.uab.cat/afin/

mailto:c.afin@uab.cat
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/

