Projecte Integral de Centre 2022-2023

CELEBREM LA SEXUALITAT
Educació afectiva i sexual integral

LA CIRANDA

CRÈDITS:
SÒCIES COOPERATIVA
Júlia Sánchez Andreo
Nataixa Fabregat Rosell
EQUIP COL·LABORADOR
Montserrat Catalán
Verònica Ramilo
Una producció de:
LA CIRANDA
Celebrem la Sexualitat, sccl.
Amb el suport de:
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Navàs
Consell comarcal del Pallars Sobirà
Casa de Naixements Migjorn, sccl.
Associació 9 Món, acompanyant Migjorn
Centre d'Assessorament i Investigació d'Educació Viva (CAIEV)
Sant Cugat del Vallès, des de 2015

CELEBREM LA SEXUALITAT: Educació afectiva i sexual integral
PRESENTACIÓ

RECORREGUT

Des de Celebrem la Sexualitat considerem l’acompanyament dels
afectes i les sexualitats com un dret fonamental d'infants i joves,
des del naixement i en totes les etapes educatives.

El 2009, la sociòloga i mestra Júlia Sánchez va fundar La Ciranda, per
l'acompanyament respectuós de les sexualitats d'infants, joves i dones. El
2011 va ser becada per l’Institut Català de les Dones per
investigar sobre la violència de gènere en l'adolescència.

Promocionem la Salut Sexual i Reproductiva amb Perspectiva
Coeducativa. Som pioneres en la creació de materials
sensibles i propostes significatives per una Educació Afectiva
i
Sexual
Integral,
basada
en
els
principis
de
l'Educació Viva i Activa. Estem especialitzades en l'Educació Infantil i
l'Educació Primària.

El
2015,
va
iniciar
el
projecte
pedagògic
"Celebrem
la
Sexualitat" per l'Educació Afectiva i Sexual Integral i va rebre el 2n
premi de BCN Activa "Construïm en femení les altres economies".
El 2016, va rebre el traspàs dels tallers d'Educació Sexual de
la ginecòloga Montserrat Catalán, de la casa de naixements Migjorn i van
fundar l'Associació 9 Món. Al 2017, va crear la Maleta de Recursos
Pedagògics pels Centres de Recursos Pedagògics.

♢ Treballem perquè els infants i joves tinguin experiències
educatives significatives i de qualitat, que enriqueixin i promocionin la
salut, el respecte i el benestar de la seva vida sexo-afectiva.

Al 2018, s'ha incorporat a l'equip la sexòloga i treballadora social Verònica
Ramilo. L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha incorporat els tallers
a totes les escoles públiques del municipi.

♢ Volem que els docents i acompanyants tingueu propostes
adaptades a cada etapa, experiències formatives i
l'assessorament necessari per incloure la coeducació i la perspectiva de
gènere en l'educació afectiva i sexual als centres.

Durant el 2019 el projecte va rebre el 1r premi del programa "Camí a la
Solidesa" del
Comissionat
de
l'Economia
Social
i Solidària i
va començar a rebre el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Des del
CAIEV vam iniciar
la
formació
de 40 hores
pel
professorat,
reconegudes pel Departament d'Educació.

♢ Per les famílies us oferim trobades, xerrades, acompanyament i
consultes familiars per facilitar-vos l'acompanyament de les sexualitats
des de casa.

El
2020,
hem
assessorat els
continguts curriculars
del
programa "Coeduca't" i hem rebut el 1r premi de l'economia social
de l'Ajuntament de Sant Cugat.

♢ Pels Centres de Recursos Pedagògics us oferim la Maleta de
Recursos Pedagògics "Celebrem la Sexualitat" per apropar tots els
materials, la bibliografia, els pòsters i la Guia Didàctica a tots els centres
del municipi.

Des del 2021, s'ha incorporat a l'equip la psicòloga familiar Natacha Fabregat per
oferir el servei de consulta familiar i per adolescents.
Al 2022 ens hem constituït com a cooperativa de treball associat, sense ànim de
lucre i d'iniciativa social, Celebrem la Sexualitat, sccl.
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VALORS
El projecte pedagògic CELEBREM LA SEXUALITAT promou els següents valors:
•

Potencia els Drets Sexuals i Reproductius reconeixent-los com a Drets Humans Fonamentals, centrals en la vida de totes
les persones, en totes les edats.

•

Es fonamenta en un model de coeducació que defensa la igualtat real d'oportunitats, el valor de la diversitat i el compromís
per l'eliminació de tota mena d'estigma o discriminació, per fer real l'equitat amb perspectiva de gènere.

•

Promociona la salut sexual posant paraules i apropant el saber sobre el naixement i el part, el coneixement del propi cos i els
canvis vitals a la pubertat i l'adolescència, el plaer afectiu i sexual, el valor de la diversitat sexual i el bon tracte en totes les
relacions d'intimitat.

•

Aprofita la curiositat innata i l'inici dels processos maduratius en la biografia real dels infants, per introduir una educació
afectiva i sexual significativa, preventiva i d'impacte positiu, que desenvolupi l'autoconeixement, l'autoestima i l'autonomia, en un
marc de relacions d'interdependència, per tenir competències per a l'assertivitat, la presa de decisions i la cura.

•

Aporta informacions, habilitats i competències per revertir l'imaginari social i les conductes dominants fonamentades en
l'educació del silenci i la culpa, la hipersexualització, la pornografia, l'estètica dominant i els models de consum; la discriminació i
les agressions patriarcals, la visió androcèntrica, heteronormativa, binària o exclusivament reproductiva de la sexualitat.

•

Treballa a l'aula en base a models teòrics contrastats, amb metodologies actives, socioafectives i creatives, amb materials
sensibles i creant ambients de confiança, adequant-se als processos maduratius i psicosexuals de l'alumnat. Amb flexibilitat per
atendre les diferents formes d'aprenentatge, relació i comunicació dels alumnes i les necessitats culturals i socials dels seus
contextos educatius.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ INFANTIL

PROJECTE VERTICAL DE CENTRE A L'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
SEGON CICLE (P5)
S1. Naixement i diversitat de famílies
S2. Cura i coneixement del cos
S3. Ampliant les expressions de gènere

CICLE INICIAL (2n)

CICLE SUPERIOR (6è)

S1. Gestió emocional
S2. Exploracions genitals i respecte
S3. Totes som diverses

S1. Nèixer, més enllà de la reproducció
S2. Canvis puberals
S3. Plaer i influències de la sexualitat adulta
S4. Diversitats afectivosexuals
S5. Bon tracte en les relacions d'intimitat

CICLE MITJÀ (4rt)
S1. Gestió dels conflictes
S2. Diversitat corporal i ritmes de creixement
S3. Descobrint els genitals
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

PROJECTE VERTICAL DE CENTRE A SECUNDÀRIA

1er ESO

2n ESO

S1. Autoestima
S2. Canvis fisiològics

S3. Pressió Estètica
S4. Anatomia genital

3er ESO

4rt ESO

S5. Diversitats afectivosexuals
S6. Eròtiques

S7. Relacions d'intimitat
S8. Drets reproductius
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ALTRES SERVEIS I PRODUCTES
MALETA DE RECURSOS PEDAGÒGICS

XERRADES I TROBADES EN FAMÍLIA
Acompanyament de les Sexualitats:

Guia Didàctica
Maleta de recursos completa
Productes especialitzats
Pòsters didàctics
Contes propis i recomanacions

Bressol (0-3 anys)
Infància (3-7 anys)
Pubertat (8-14 anys)
Adolescència (15-18 anys)
FORMACIÓ PROFESSORAT I ADULTES

CONSULTES I ASSESSORAMENT

Formació interna de centre, 10 hores
Formació a través dels CRP's, 20 hores
Formació completa reconeguda pel Departament, 40 hores

•
•
•
•
•

Acompanyament terapèutic
Assessorament de centre
Supervisió a professionals

Reproducció i diversitat de famílies. Alfabetització genital. Concepció, part, naixement i postpart.
Coneixement del cos i canvis vitals. Acompanyament de la pubertat, la menarquia i l'espermarquia.
Afectes, plaer, consentiment, desig i límits. Prevenció abusos sexuals i accès a la pornografia.
Diversitats corporals, afectives, sexuals i relacionals. Prevenció de discriminacions per LGTBIfóbia.
Bon tracte i educació emocional, noves masculinitats, cultura de pau. Prevenció de les violències i promoció dels
drets sexuals i reproductius.
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TALLERS A LES AULES A L'EDUCACIÓ INFANTIL
Oferim 3 tallers consecutius per a l’educació afectiva i sexual a les aules de l'educació infantil i en projectes
d'acompanyament respectuós dels 3 als 6 anys. Són sessions de 60 minuts de durada,
que es desenvolupen,
preferentment, 1 dia a la setmana, amb un grup-classe o la meitat d'aquest i la presència d'un o dos adults de referència.
Cada sessió contempla els continguts recomanats pels diferents organismes citats en la presentació del programa i
permeten acompanyar les qüestions més centrals en l'educació afectiva i sexual en aquestes etapes. La construcció de vincles
afectius forts i sans amb els referents primaris, una imatge de reconeixement i agraïment cap als diversos nuclis
familiars possibles. L'acompanyament dels processos d'autoconeixement i descobriment dels cossos, de les parts íntimes dels altres,
des de la cura i el respecte. I l'acompanyament d'una construcció de les identitas de gènere, els gustos i les formes d'expressió més lliures de
sexisme i estereotips de gènere.
Metodològicament, combinem diferents dinàmiques per facilitar l'atenció dels infants i permetre aprenentatges a través de
diferents llenguatges. En totes les sessions hi ha un temps de presentació de la temàtica, a través d'una representació amb ninos o
models de tela. Igualment, tindrem un temps de cercle per escoltar les diferents impressions, dubtes
i comentaris dels
infants i un temps per mirar i compartir la lectura d'un conte. Quan sigui convenient, podem incloure dinàmiques de relaxació o
activació a través del moviment i el so.
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SEGON CICLE INFANTIL (P5)

1a sessió: Neixement i diversitat de famílies
Reconeixem la gestació, el part i el naixement com esdeveniments importants de la vida afectiva
i sexual de l'infant i de les persones que l'han portat al món i/o el cuiden. Recobrem l'experiència de
ser un nadó acollit per persones que han decidit cuidar-te.
Aquesta sessió ens permet representar diversos models familiars, de criança
i convivència, reconeixent el valor dels vincles primaris dels infants i l'expressió
dels afectes i les emocions a
la
llar.
Treballem a partir de la presentació del conte “El primer joc d'en Jan i la Marina" i amb diferents
nines que pareixen, alleten, abracen i cuiden.

2a sessió: Cura i coneixement del cos
Aquesta sessió ens permet conèixer les paraules per anomenar correctament les parts íntimes del
cos. Alhora que resolem alguns dubtes sobre les diferències corporals entre les nenes i els nens,
també establim consignes de cura i respecte cap al cos dels altres. Compartirem diferents
situacions quotidianes que ens permeten expressar els límits, comunicar si un petó o una abraçada
no ens agraden, o si ens encanten!
Aquesta sessió facilita l'autoconeixement integral del cos, facilita els hàbits d'higiene i cura,
potencia la prevenció d'exploracions i jocs genitals no desitjats i pot servir per detectar
conductes o experiències abusives.
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SEGON CICLE INFANTIL (P5)

3a sessió: Ampliant les expressions de gènere
En aquesta sessió treballem les expressions de gènere en la primera infància. A
través del joc simbòlic amb el Nine qüestionarem les normes de gènere i podrem
reflexionar sobre els mandants que limiten o sancionen l'espontaneïtat dels infants.
Compartirem el testimoni d'infants reals que desborden les normes del gènere tradicional i podrem
veure que hi ha infants i famílies que desmunten els estereotips tradicionals. Hi ha colors de nenes i
colors de nens? Pentinats femenins o masculins? Noms no-binaris? Joguines, tasques, somnis
determinats pel sexisme? Nenes amb penis i nens amb vulva?
A partir de la representació del món simbòlic dels infants, veure'm com cadascú va construint la
seva identitat de gènere en funció dels permisos i gustos que va construint i expressant des de la
primera infància.
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TALLERS A LES AULES DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Oferim 5 tallers consecutius per a l’educació afectiva i sexual a les aules de l'educació primària i en projectes
d'acompanyament respectuós dels 10 als 12 anys. Són sessions de 60 minuts de durada, que es desenvolupen, preferentment, un dia a la
setmana, durant cinc setmanes, amb cada grup-classe i la presència d'un o dos adults de referència.
Cada sessió contempla els continguts recomanats pels diferents organismes citats al final d'aquest document i permeten
acompanyar les qüestions més centrals en l'educació afectiva i sexual en aquestes etapes. Especialment, oferim sessions per aprofundir en
una aproximació sobre: la reproducció humana, més enllà de la biologia, que inclogui també els processos de decisió que implica l'elecció
d'un embaràs desitjat i la criança. El coneixement del cos i el respecte vers la genitalitat. Els canvis puberals, la benvinguda de la
menarquia i l'espermarquia i la diversitat corporal que impliquen. El descobriment del plaer genital, la comunicació assertiva i la cura
en els jocs d'intimitat amb els altres. El coneixement i el respecte a les diversitats sexuals i el bon tracte en totes les relacions.
Metodològicament, combinem diferents dinàmiques per facilitar l'atenció dels infants i permetre aprenentatges significatius per cada
moment maduratiu. Per a cada sessió oferim els materials especialitzats de la Maleta de Recursos Pedagògics i dinàmiques vivencials per implicar
als alumnes amb visualitzacions, contes i representacions de petit format.
En totes les sessions procurem respondre als dubtes i inquietuds de cada grup-classe.
Quan desenvolupem el cicle dels 5 tallers consecutius amb el grup-classe, també us
facilitem la Guia Didàctica, que inclou:
· Indicacions d'acompanyament de cada temàtica pels adults
· Preguntes prèvies (que es poden respondre a l'aula i a casa)
· Fitxes d'Avaluació
Si us interessa demanar en préstec la Maleta de Recursos Pedagògics, mentre
desenvolupem els tallers o per donar-los continuïtat, la podeu sol·licitar al vostre CRP
de referència. Igualment, us podem acompanyar amb xerrades, formacions,
assessoraments i supervisió de casos específics ·:·
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CICLE INICIAL (2n)
1a sessió: Gestió emocional
És una sessió per obrir el món afectiu i sensible dels infants. Ens permet reconèixer les mostres
d'afecte que fem i rebem. Què ens fan sentir estimades, acceptades i part dels grups als quals
pertanyem?
En aquesta sessió reconeixerem també les principals emocions com l'alegria, l'amor, la por, la
tristesa i la ràbia i ens permetrem transitar i explorar les nostres sensacions i expressions en
cadascuna d'elles. Vivim diferents algunes emocions, segons la nostra identitat de gènere?
Per altra banda, algunes de les mostres d'afecte habituals ens connecten amb el respecte o la
invasió del nostre espai personal. Com som ben educats sense deixar de cuidar-nos?

2a sessió: Exploracions genitals i respecte
En aquesta sessió aprofundirem en les primeres experiències genitals en la infància. A vegades
poden ser per higiene, per circumstàncies d'atenció mèdica o de seguiment rutinari en pediatria.
També a través del joc amb els altres o en la pròpia exploració personal. En tots els casos, obrim
un espai per parlar-ne des del respecte i amb el vocabulari adequat.
Igualment, connectarem les vivències vinculades amb l'exploració genital amb les sensacions de
benestar o malestar que hagin pogut viure. Això ens permetrà valorar que aquestes experiències
cal que siguin cuidades, informades i en consentiment, des del respecte, i en cap cas, doloroses, un
motiu d'abús o de manca de respecte. I que hi ha límits que cal tenir en compte per cuidar-nos.

10

CICLE INICIAL (2n)

3a sessió: Totes som diverses
En aquesta sessió mostrem diferents contes i històries d'infants reals que han qüestionat els
mandats i estereotips de gènere. Que han rebut el suport de la seva família i d'altres adults
de referència. Reconeixent el valor de mostrar referents que viuen positivament els seus
gustos i identitats, de maneres a vegades menys binàries o hegemòniques, perquè la
diversitat esdevinguin una possibilitat de major llibertat i riquesa per totes.
Al llarg de la sessió reconeixerem els eixos de diversitat i desigualtat que ens travessen. Això
ens permetrà legitimar les diferències, aprendre a demanar ajuda, aprendre a posar límits i
poder demanar perdó i comprometre'ns a reparar el malestar o les discriminacions si
alguna vegada hem faltat al respecte a les companyes de classe.
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CICLE MITJÀ (4rt)

1a sessió: Gestió dels conflictes
En aquesta sessió veure'm quines necessitats no cobertes ens porten a entrar en
conflicte amb els altres. Jugarem a posar en relació necessitats i emocions i a
veure nous recursos per resoldre situacions de malestar.
Per altra banda, aprofundirem especialment en la relació que els alumnes tenen
amb els seus germans i companys de l'aula i veure'm diferents exemples per
identificar les responsabilitats de totes les persones implicades.
Igualment revisarem el concepte de ser un "xivato" o espia i procurarem legitimar el valor de
saber demanar ajuda per un mateix i per als altres.

2a sessió: Diversitat corporal i ritmes de creixement
En aquesta sessió ens aproximarem als canvis corporals, físics, psicològics i relacionals que
ens poden afectar durant la pubertat. Segons la realitat grupal, potser alguns infants ja han
començat el seu creixement puberal i altres estan molt lluny. Però segurament tots van veient
com canvien les mides corporals, inclús la veu o els pits d'algunes noies.
Per altra banda, això ens permetrà reflexionar sobre la pròpia figura corporal, la pressió dels
estereotips de gènere, la pressió estètica i els referents mediàtics. Volem contribuir a enfortir
una autoestima corporal saludable i potenciar el respecte enfront de les diversitats corporals
i en els ritmes de creixement a dins de les aules.
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CICLE MITJÀ (4rt)

3a sessió: Descobrint els genitals
En aquesta sessió presentarem els models de la vulva i el penis per reconèixer les seves parts
i veurem com mantenir la higiene i cuidar-los.
Igualment, la sessió ens permetrà fer referència a les pràctiques d'exploració genital que els
infants a vegades experimenten amb ells mateixos o amb altres infants. Són jocs en igualtat
de condicions? Desitjats? Durant la sessió, compartirem les condicions bàsiques per poder
identificar quan són jocs segurs i consentits.
I proposarem exemples per poder expressar un no, saber posar límits o explicar el que
necessitem. I també per poder identificar quan sentim un SÍ gran, el desig i el benestar de
tenir experiències saludables amb nosaltres mateixes i amb els altres.
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CICLE SUPERIOR (6è)
1a sessió: Néixer, més enllà de la reproducció
És una sessió per reconèixer el naixement com un esdeveniment important de la vida personal i
familiar. Els materials i dinàmiques que us proposem permeten comprendre millor les
diferents formes de concepció, part i naixement i reconèixer la seva importància en la
biografia sexual dels individus. Treballem des de la biologia i la reproducció humana i
també en relació amb la importància dels afectes, els desitjos, els mandats socials i la
responsabilitat.
Igualment, fem referència a la diversitat de famílies, a la decisió lliure i responsable que implica
embarassar-se i criar, parlem del desig o no de la maternitat i la paternitat i de
l'experiència física, emocional, econòmica i relacional que implica.

2a sessió: Canvis puberals
Aquesta sessió ens permet conèixer i resoldre els dubtes que impliquen la pubertat i
l'adolescència. Relacionem el coneixement del cicle menstrual i del cicle dels espermatozous
amb la funcionalitat fisiològica i també, amb les emocions, el coneixement personal i les
relacions de respecte. Amb l'objectiu de posar paraules, protegir i potenciar una etapa de grans
canvis vitals.
Igualment, treballem per generar un clima de respecte davant els ritmes de creixement i les
diversitats corporals en la pubertat i l'adolescència.
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CICLE SUPERIOR (6è)
3a sessió: Plaer i influències de la sexualitat adulta
En aquesta sessió presentem els genitals femenins i masculins, interns i externs, per potenciar
una imatge corporal positiva i respectuosa. Aquesta sessió vol assentar les bases de posteriors
experiències afectives i sexuals satisfactòries, centrades en la cura, la comunicació assertiva, el
plaer i el respecte.
Per altra banda, els materials i dinàmiques que us proposem faciliten reconèixer les diferents
pràctiques afectives i sexuals que es poden viure durant la infància, en la pubertat, l'adolescència i
en l'edat adulta.
Habitualment, aquesta sessió 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 d'infants i joves.

4a sessió: Diversitats afectives i sexuals
En aquesta sessió treballem les diversitats sexuals i la igualtat de drets des de les sigles
LGTBIQA+. Expliquem els diferents àmbits en els quals les persones podem tenir
una vivència diversa de la sexualitat (assignació de gènere, definició dels genitals,
corporalitat, funcionalitat, identitat, expressió de gènere, desig sexual, relacions afectives i de
criança).
Els materials i dinàmiques que us proposem els apropen casos plurals i reals per enriquir
l'imaginari personal i col·lectiu vers les diversitats sexuals i afectives. Aquesta
sessió implica fer prevenció i detecció de possibles discriminacions a l’aula.
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CICLE SUPERIOR (6è)
5a sessió: Bon tracte en les relacions d'intimitat
Reflexionem sobre l'exercici personal de la violència i revisem els hàbits que ens fan legitimar o
acostumar-nos a les violències. En aquest sentit, revisem la construcció de les masculinitats.
Per altra banda, aquesta sessió ens permet promocionar el bon tracte en totes les relacions
d'intimitat. Què ens fa sentir estimats? Els materials i dinàmiques que us proposem
permeten identificar i reforçar les bones pràctiques en relació amb l'autoestima, en la
cura de les relacions d’amistat, en el clima afectiu en les famílies i en les relacions
d’intimitat.
La sessió implica l'educació emocional, la resolució constructiva dels conflictes, el dret a una bona
vida i la prevenció de les violències afectives i sexuals.
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TALLERS A LES AULES DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Per les aules de l'educació secundària i en projectes d'acompanyament respectuós dels 12 als 16 anys, oferim 4 blocs temàtics amb un total de 8
sessions, 2 per cada curs. Són sessions de 90 o 120 minuts de durada, que es desenvolupen, preferentment 1 dia a la setmana. Els
tallers són per cada grup-classe i es recomana la presència del tutor/a o orientador/a, i en la seva absència, d'un professor de referència.
Durant l'adolescència necessitem establir una presència mínimament continuada amb els joves perquè aquests ens reconeguin
com a referent i puguem establir un vincle de confiança i complicitat. Per aquest motiu és important poder oferir un mínim
de 2 sessions per cada grup-classe. Podeu fer els blocs de continguts complets o adaptar els continguts a les necessitats
del vostre centre i combinar sessions de diferents blocs.
Metodològicament, als tallers de 90 minuts compartirem un temps d'exposició dinàmica dels
continguts, un temps per a preguntes i reflexions i un espai vivencial d'aprenentatge. En les sessions de
120 minuts, també oferim una activitat plàstica i manipulativa que permet als alumnes integrar i
reapropiar-se dels coneixements d'una manera més creativa i expressiva. Aquesta segona part de la
sessió afavoreix l'aprenentatge creatiu i no linial de tot el que hem compartit i permet connectar la
comprensió intel·lectual amb l'expressió emocional i expressiva. Fomenta la creativitat i la generació de
noves lectures i connexions.
Pel que fa als continguts, els blocs temàtics s'organitzen en funció de les qüestions detectades a
les aules i les recomanacions de Coeducació i Educació Afectiva i Sexual Integral, indicades
pels organismes
internacionals
i
nacionals.
Bàsicament
se
centren
a
treballar
l'autoestima i l'autoconeixement, les diversitats sexo-afectives, el plaer i el respecte i el bon tracte
en les relacions d'intimitat.
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1er curs d'Educació Secundària

Sessió 1. Autoestima i decisions assertives
En aquesta primera sessió volem treballar sobre la millora de l'autoestima i la
salut emocional com a fonaments imprescindibles per gaudir i prendre bones
decisions.
L'autoestima és un valor imprescindible per la vida íntima de totes les persones i pot
estar relacionada amb tenir una bona autopercepció, gaudir amb una mateixa
i sentir-se preparada per posar límits, assumir responsabilitats i demanar ajuda.
Igualment, en la presa de decisions és important connectar amb una expressió
assertiva dels desitjos i necessitats personals per construir relacions empàtiques
que ens enforteixin.
Durant la sessió, i en un procés de supervisió mútua, l'alumnat compartirà bones
pràctiques per augmentar la seva autoestima i es marcarà objectius a curt plaç per
gaudir de la seva vida afectiva i sexual a la seva manera, més enllà de les pressions
de grup i els missatges dominants.

18

1er curs d'Educació Secundària

Sessió 2. Canvis fisiològics
Ens interessa que totes les persones del grup-classe coneguin com funcionen
els processos fisiològics de la pubertat i la florescència a escala hormonal, emocional i
relacional, més enllà de les particularitats dels seus sistemes reproductius.
Apostem per oferir una mirada positiva sobre l'entrada a la florescència, i
una mirada de valor entorn la menstruació i l'esperma i volem que aquestes
experiències es puguin relacionar amb la salut, l'autoconeixemet, la higiene, el
benestar, el plaer i també amb el control energètic i de la fertilitat.
Introduirem els materials necessaris per representar els genitals interns i externs i
poder representar la funcionalitat de cada part d'una manera dinàmica i propera.
Específicament, aprofundirem sobre el coneixement del cicle menstrual i el cicle
espermàtic i compartirem diferents materials, recursos i recomanacions compartides
per tenir la millor gestió del cicle menstrual i espermàtic possible.
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2n curs d'Educació Secundària

Sessió 3. Pressió estètica
Reflexionem sobre com els estàndards dominants de bellesa poden arribar
a influir en l'autoestima i l'autopercepció de cadascú de nosaltres. Compartirem
les inquietuts que podem viure durant la pubertat i la florescència en relació a
la nostra figura corporal. Reforçarem els drets de les persones amb corporalitats
diverses i posarem al centre, a totes les persones, més enllà de que tinguin
cossos més o menys normatius.
Revisarem els prejudicis entorn la grassofòbia, la discriminació per la diversitat
funcional i davant tots els cossos que no es llegeixen segons el filtre de
l'estètica dominant.
Per altra banda, analitzarem imatges del nostre context audiovisual i
identificarem les tendències de cossificació i hipersexualització a les xarxes
socials, en la publicitat comercial i en els productes de consum.
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2n curs d'Educació Secundària

Sessió 4. Anatomia genital
En aquesta sessió volem presentar l'anatomia de la vulva i el penis, no només com a
parts del cos vinculades amb la reproduccié humana i la funcionalitat fisiològica,
sinó també i sobretot, vinculades amb el plaer. Igualment, veure'm que hi ha moltes
altres zones erògenes en el nostre cos i que els organs més vinculats al plaer van
més enllà de la genitalitat.
Volem que els alumnes puguin identificar els genitals interns i externs amb
respecte. Treballarem perquè puguin anomenar correctament totes les seves
parts i conèixer les seves funcions i sensibilitats. Un coneixement essencial
per l'autoconeixement, la cura del propi cos, el respecte i una autopercepció
positiva de la pròpia sexualitat.
Igualment, veure'm les limitacions de l'imaginari dominant en relació a les
pràctiques sexuals, habitualment centrat només en la pràctica del coit o la
masturbació masculina. A través del coneixement anatòmic del plaer
descobrirem la potencialitat d'altres pràctiques per la vivència del plaer.
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3r curs d'Educació Secundària

Sessió 5. Diversitats afectivosexuals
A partir de les sigles LGTBIQA+ reconeixerem les experiències reals entorn les
diversitats sexoafectiva. Ens fixarem en diferents qüestions que fan que siguem
diversos com la morfologia genital i l'assignació del gènere al nèixer, la construcció
de l'expressió gènere i l'acceptació de la identitat de gènere, entorn l'orientació dels
desig i la construcció de les relacions d'intimitat.
La majoria dels estereotips de gènere es reprodueixen des de la infància i poden
començar a qüestionar-se o assentar-se en la florescència. En el moment vital de
consolidació de la identitat i els comportaments socials, qüestionarem especialment
la discrimiació homofòbica i per lgtbifòbia.
A través del Nine, aprendrem més sobre les identitats de gènere assignades al nèixer
i les identitats sentides. I sobre les experiències de transició en l'assignació del sexegènere i en el qüestionament del binarisme de gènere.
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3r curs d'Educació Secundària

Sessió 6. Eròtiques
Parlarem de l'autoplaer en els nois i les noies com a font d'autoconeixement i
autoestima. En l'adolescència, les experiències sexuals més gaudides i més habituals
tenen a veure amb la masturbació i encara hi ha molts alumnes que les vieun
amb culpa, vergonya o ansietat.
Ens interessa compartir les expectatives i pors que puguin tenir entorn "la primera
vegada" i totes les idees preconcebudes sobre el coit en les relacions
heterosexuals. Igualment, mirarem com protegir-nos de les pors i males
experiències, no només amb mètodes anticonceptius.
Parlarem de diferents situacions relacionades amb els Abusos Sexuals en la
florescència i la predominancia de persones abusades i abusadores entre els joves.
Quines actituds i recursos poden protegir-nos davant l'ASI i quins indicadors cal
tenir en compte per detectar-los i no exercir-los.
Revisarem les situacions d'exposició involuntària a la pornografia i també els motius
que ens porten a buscar-la explícitament. En farem una lectura crítica i presentarem
altres alternatives on poden trobar referències eròtiques més respectuoses,
reals i diverses.
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4t curs d'Educació Secundària

Sessió 7. Relacions d'intimitat
Veurem diferents maneres en les quals les persones podem establir
relacions sanes per viure els vincles d'intimitat, l'enamorament, l'atracció o el
plaer sexual. Compartirem les pràctiques de responsabilitat relacional que
afavoreixen pactes clars, honestos i seguritzants amb els altres, i
permeten gaudir de relacions afectives i sexuals que ens enforteixen.
Les relacions d'intimitat a l'adolescència poden estar plenes de desig, plaer i bons
tractes.
Igualment,
en
alguns
casos,
podem
viure
relacions
de maltractament. En aquest sentit, revisarem com el masclisme,
els abusos de poder, la necessitat de dominació i el control ens
travessen i poden afectar les relacions que compartim amb els altres.
En aquest sentit, posarem l'atenció en les persones que exerceixen
bons tractes en les relacions d'intimitat i denunciarem totes les violències
perquè deixin d'estar legitimades.
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4t curs d'Educació Secundària

Sessió 8. Drets reproductius
Els DSiR es van redactar fa molts anys en relació amb les realitats adultes. Però,
quins són els drets sexuals i reproductius a la florescència?
En aquesta sessió ens centrarem en el dret a la salut reproductiva i la
importància de què els joves puguin prendre decisions informades, lliures i
responsables sobre el seu comportament reproductiu i la lliure decisió de viure o
no la maternitat o la paternitat.
Concretament, treballarem per la prevenció dels embarassos no desitjats a través
del coneixement de les pràctiques aconceptives, els anticonceptius o la interrupció
voluntària de l'embaràs, entesos en un marc de drets, corresponsabilitat i
cura de la salut de les persones gestants. Coneixerem igualment alguns testimonis
de mares adolescents.
Per altra banda, també potenciarem la prevenció de les infeccions de
transmissió genital afavorint el diàleg amb els companys sexuals i la protecció genital.
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FORMACIÓ PROFESSIONALS i FAMÍLIES
Oferim un programa formatiu i d'assessorament que permet aprofundir i adaptar l’ensenyança de l'educació afectiva i sexual a cada context
escolar i a les edats específiques de l’alumnat. Més enllà de les propostes que us oferim, adaptem la formació i l'assessorament que us oferim a
cada cas.
Per una banda, us oferim xerrades i formacions organitzades en funció de les 5 temàtiques que estructuren el
programa pedagògic "Celebrem la Sexualitat". En cada sessió oferim un espai teòric i reflexiu i procurem donar resposta
a les preguntes dels assistents. Segons la durada de la formació, aprofundim en les dinàmiques vivencials a l'aula, podem conèixer més
sobre els materials i els recursos i oferim orientacions específiques per revisar les intervencions i reptes que planteja cada etapa madurativa.
Si s'organitza un espai formatiu al centre, es poden atendre
es pot realitzar a través dels Centre de Recursos Pedagògics.

els reptes

específics

de

cada

Per altra banda, oferim assessorament als centres educatius per poder consolidar la seva proposta de centre.
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etapa.

Igualment,

la formació

XERRADA D'INTRODUCCIÓ DE 2 HORES
Els temes que tractem a la xerrada són els següents:
• Sobre l’alfabetització genital i sobre com acompanyar les

exploracions genitals, amb un/a mateixa i amb els/les altres.
• Sobre la prevenció dels abusos sexuals des de les primeres
etapes maduratives.
• Amb exemples quotidians per incorporar un diàleg tranquil,
sobre el coneixement del propi cos, els canvis físics i emocionals de
la pubertat i l’arribada de la menarquia i l’espermarquia.
• Per tenir recursos per acompanyar el despertar del plaer eròtic i ajudar-

los a diferènciar les pròpies experiències de la possible invasió de la
sexualitat adulta.
• Per saber més de la construcció de les identitats i l’expressiò dels
gèneres en el dia a dia.
• Sobre comunicació assertiva i emocionalment continguda per
afavorir l’autoestima i el dret a l’agència des de les primeres etapes.
• Presentem materials específics i pretextos per iniciar converses i
noves consignes per mirar la sexualitat d’infants i joves amb una mirada
renovada.
• Permet compartir dubtes sobre situacions habituals a les aules.
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DATES I HORARIS HABITUALS
1 sessió de 2 hores
Sessions presencials o
telemàtiques

ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC
L'acompanyament terapèutic vol profunditzar en les dinàmiques
familiars per promoure relacions sanes i respectuoses amb els ritmes
de cada membre i de la família en el seu conjunt.
· Permet entendre les dificultats i els malestars per tal de trobar vies

saludables d'expressar-nos i relacionar-nos.

· Facilita espais per resoldre dubtes específics sobre la criança i

l'acompanyament de les sexualitats.

· Contribueix a modificar dinàmiques familiars que no ens generen

benestar i adquirir noves comprensions i hàbits saludables.
Destinataris:
· Adolescents
· Persones adultes
· Famílies i unitats de criança

Sessions d'acompanyament presencials i telemàtiques amb Natacha
Fabregat, psicòloga sanitària especialitzada en teràpia sistèmica.
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FORMACIÓ TELEMÀTICA DE 10 HORES
Els objectius de la formació són els següents:
• Acostar la promoció de la salut i els drets sexuals i reproductius a

l’àmbit educatiu.

• Reconèixer les necessitats sexo-afectives en cada cicle educatiu.
• Facilitar materials i recursos per apropar l’educació afectiva i sexual

integral amb perspectiva coeducativa.

• Clarificar conceptes per acompanyar les temàtiques que vertebren la

proposta d’intervenció del programa pedagògic “Celebrem la Sexualitat”:
drets reproductius, anatomia i canvis vitals, plaers, diversitats i bon
tracte.
• Resoldre dubtes sobre situacions específiques a les aules.
• Aportar dinàmiques, experiències i materials per treballar a les aules

en funció de cada cicle educatiu.

DATES I HORARIS HABITUALS
5 mòduls de 90 minuts
Dilluns o dimarts per les tardes
Sessions presencials o telemàtiques.
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FORMACIÓ TELEMÀTICA DE 20 HORES
Els objectius de la formació són els següents:
• Acostar la promoció de la salut i els drets sexuals i reproductius a

l’àmbit educatiu.

• Reconèixer les necessitats sexo-afectives en cada cicle educatiu. Des

de l'educació infantil, primària i secundària o per cicles.

• Facilitar materials, recursos i dinàmiques per apropar l’educació

afectiva i sexual integral amb perspectiva coeducativa.

• Reflexionar i clarificar conceptes per acompanyar les 5 temàtiques que

vertebren la proposta d’intervenció del programa pedagògic
“Celebrem la Sexualitat”.

• Compartir estratègies per introduir l'educació afectiva i sexual als

instituts.

• Revisar situacions concretes i resoldre dubtes sobre situacions

específiques a les aules.

DATES I HORARIS HABITUALS
7 mòduls de 2 hores
Dilluns o dimarts per les tardes
Sessions presencials o telemàtiques.
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FORMACIÓ DE 40 HORES
La formació completa permet aprofundir en els objectius de les anteriors
propostes i afegeix els objectius següents:
· Vivenciar i analitzar una de les dinàmiques que s'ofereixen a les aules

per cada etapa madurativa.

· Identificar els recursos, agents, arguments i referents per presentar

l'educació afectiva i sexual com a proposta als centres escolars, equips
directius i famílies.
· Avaluar l'impacte de la formació en el creixement personal, grupal i

professional de les persones assistents.

PROPERA EDICIÓ
https://caiev.com/cursos/acompanyament-sexualitat/

DATES I HORARIS HABITUALS
5 mòduls
Sessions en directe 1 dissabte al mes
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ASSESSORAMENT DE CENTRE
L'Assessorament de Centre facilita l'acompanyament als centres educatius per incloure l'educació afectiva i sexual amb
perspectiva coeducativa, a les diferents etapes educatives i tenint en compte tota la comunitat educativa.
♢ DIAGNOSIS SOBRE LES NECESSITATS D'EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL
Indentificació de les necessitats específiques en cada etapa educativa.
♢ DISSENY DE PROPOSTES
Disseny de les propostes d'intervenció amb els alumnes, el professorat i
famílies.
♢ IMPLEMENTACIÓ
Tallers a les aules i supervisió d'intervencions.
Reunions de seguiment.
♢ SUPERVISIÓ DE CASOS
Entrevistes i reunions específiques per la supervisió i seguiment de casos
puntuals.
♢ FORMACIÓ INTERNA DE CENTRE
Formacions adaptades a les necessitats del professorat i xerrades per les
famílies.
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MALETA PEDAGÒGICA
Oferim la Maleta de Recursos Pedagògics "Celebrem la Sexualitat" amb 24 materials especialitzats i la Guia Didàctica amb
indicacions i propostes de dinamització pel professorat. Un recurs per escoles, projectes i Centres de Recursos Pedagògics per
facilitar l'acompanyament de les sexualitats i els afectes a les aules.
Comptem amb la col·laboració de diferents proveïdors vinculats a l'Economia Social i Solidària i creem materials propis des de l'Associació 9 Món.
Treballem per facilitar l'educació afectiva i sexual a les aules, d'una manera significativa, propera, didàctica i accessible. Els
recursos disponibles inclouen objectes artesanals per representar el naixement, els genitals, les pràctiques sexuals, les diversitats
sexuals, etc. També comptem amb els contes de la Col·lecció Migjorn, coeditats amb l'Editorial Pol·len, i una guia bibliogràfica d'altres
llibres de referència. Igualment, afegim diferents pòsters de creació pròpia per facilitar l'exposició a l'aula.
La Maleta de Recursos Pedagògics "Celebrem la Sexualitat" es completa amb la Guia Didàctica que aporta la descripció de cada
material, indicacions per tractar cada temàtica, preguntes per iniciar el diàleg a l'aula, la fitxa de dinamització de les sessions a les aules i
els indicadors d'evaluació.
Ens podeu demanar el conjunt de la Maleta Pedagògica, la Guia Didàctica o alguns dels seus elements a la botiga de WWW.LACIRANDA.COM.
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MATERIALS INCLOSOS A LA MALETA
NAIXEMENT · 5 MATERIALES ·

Les famílies que abracen i estimen
Aquest conjunt ens permet representar diferents models de família. Tenim mares gestants, nadons recent nascuts,
amb els seus cordons i placentes. germans petits, pares en criança, etc. Vestits amb faldilles, pantalons i petos.
La Nina Migjorn
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 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. 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 fins l'obertura de 10 centímetres per permetre el naixement.
Pòster A3 Cicle de la Vida
Autora Júlia Sánchez, disseny Edurne Pita
Volem mostrar una imatge global sobre les diferents fases dels canvis vitals naturals, dins un cicle de vida mitjà,
diferenciant les fases de maduració fisiològica en dones i homes cissexuals.
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CANVIS VITALS · 9 MATERIALS ·
Vulva
És la representació d’una vulva, feta de roba. Per davant, podem veure els llavis exteriors i interiors, el gland i el
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 i el cèrvix, reconèixer els cossos esponjosos i
els pilars del clítoris.

Úter
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.
Penis
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.
Calces menstruals
Oferim una mostra de calceta absorbent, per cortesia de Cocoro®. Les calces menstruals Cocoro absorbeixen
menstruació i flux vaginal i són ideals per les primeres menstruacions de les noies. Combinen tres tipus de teixits:
el cotó pel contacte més íntim, el polièster perquè és absorbent, hidròfug, antibacterià i transpirable; i el teixit
extern, per convertir-les en unes calces boniques i semblants a les del dia a dia.
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Compreses de tela ecològica
Proposem diferents models de compreses de cotó orgànic amb una capa interna transpirable i impermeable,
súperabsorbent i reversible. Sense plàstic, blanquejants artificials (clor, ni polièster). Són 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 ecològic certificat. Volem 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 per cortesia de Mooncup®. Una 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 A3 Cicle Menstrual
Autora Júlia Sánchez, il·lustracions Edurne Pita
Els ritmes naturals del sol i la lluna poden orientar a les noies i nois a conèixer 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.
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PLAER I AFECTES · 4 MATERIALS ·

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.

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.

Preservatius Interns i Preservatius Externs
Quan és pertinent mostrem exemplars de preservatius interns i externs perquè els alumnes els puguin conèixer
des de la curiositat i el joc que els desperten, i els puguin incorporar al seu imaginari com un element de salut.
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DIVERSITATS AFECTIVES I SEXUALS · 2 MATERIALS ·

Pòster A3 Diversitats
Autora Júlia Sánchez, il·lustració Daniel Azorla
A partir de l’obra de l’artista internacional Daniel Arzola podem oferir bellesa i informació per
reconèixer les diversitats afectives i sexuals.

Nine Intersexual
Presentem un nine per performar les diversitats sexuals. Cossos, genitals, identitats i expressions del
gènere podran intercanviar-se per reflexionar sobre els estereotips i els prejudicis que tenim davant les
diversitats sexuals.
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BON TRACTE · 4 MATERIALS ·
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”
Autora Júlia Sánchez, disseny i il·lustracions Cinta Villalobos.
Oferim un recull dels drets dels infants, entorn els afectes i les sexualitats.
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CONTES PROPIS · 2 CONTES ·
Aigua Marina
Autora Júlia Sánchez, il·lustració Glòria Fort.
Edicions B de blok, Barcelona 2022.
Un conte per acompanyar en el creixement i la sexualitat des de la primera infància. A la Marina li
encanta l'aigua: banyar-se, jugar i deixar-se emportar per les onades. I li encanta aprendre coses
noves, sobretot sobre el seu cos, és tan divertit!Amb l'arribada del seu germanet Noa, aprendrà
que els seus cossos són tan diferents com semblants, i que cadascun descobreix el món a la seva
manera.

Espermarquia
Autora Júlia Sánchez, il·lustració Anna Tó.
Pol·len edicions, Barcelona 2021.
Un conte sobre els canvis en la pubertat, les ejaculacions i el bon tracte.
En Joan està acabant la pubertat i s'aproxima la vivència de la seva primera ejaculació,
l'espermarquia. La seva fertilitat està florint i sent curiositat i ganes d'ejacular per primera vegada.
Mentre prepara la foguera de Sant Joan, anirà notant com s'acomiada del seu cos de nen i li
apareixen un munt de dubtes.
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