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ELS “ DEU MANAMENTS” DE LA SEXUALITAT :

Estimaràs  l’altre,  per damunt del sexe i del plaer.

1- No forçaràs una relació sexual en benefici propi.

2- Dialogaràs i respectaràs molt més, que no pressionaràs.

3- Seràs responsable dels sentiments del altre: Educaràs la     
teva sensibilitat.

4- Anticonceptius: Informa’t primer i després, passa-t’ho bé. 

5- El camí de la felicitat, passa per la seguretat.



6- No canviaràs de  parella per què sí, ni tampoc per plaer: 
sigues   fidel .

7- Sense penetració (coit) també fruiràs: igual o més.

8- No te’n fiaràs mai d’un anticonceptiu , per prevenir la SIDA.8- No te’n fiaràs mai d’un anticonceptiu , per prevenir la SIDA.

9- El preservatiu (condó) també fracassa, compra’l  i
“ posa-te’l  en   fred”.

10- Els enamorats viuen dins la boira,  sigues lúcid !







Abus sexual: MESURES PREVENTIVES URGENTS

- Ensenyar : CARICIA BONA/CARICIA DOLENTA

- Cal ELUDIR ELS ESTRANYS

- Obrir-se :EXPLICAR -HO A ALGU, SI HA ESTAT  O ES CONSIDERA 
OBJECTE D’ABUS

- ENSENYAR A RESPECTAR I FER-SE RESPECTAR., 
I A SAPIGUER LO QUE ES CORRECTE.

- TENIR EN COMPTE QUE CONSENTIMENT I CONEIXEMENT 
SEXUAL PODEN ESSERINTERACTIUS.

- SAPIGUER DIR “NO”   BASIC !!



- INFORMAR I ESTAR ALERTA DEL PROBLEMA 
I DE CUALSEVOL SOSPITA

- INCULCAR  PRIVACITAT COS /PARTS INTIMES

- SAPIGUER AMB QUÍ PASSA EL TEMPS

- PROGRAMA A ESCOLES, FILMS/VIDEO - PROGRAMA A ESCOLES, FILMS/VIDEO 
(Sentir que si, sentir que no, dels Serv C.P) 

- EDUCACIO PER LA SEXUALITAT I RELACIONS
INTERPERSONALS

- CONCIENCIAR -SE  QUE VIVIM EN UNA 
“ SOCIETAT  DE RISC  SEXUAL”



PROGRAMA

l8 mesos:  Aprenentatge Imatge corporal : coneixer parts cos
propi i altri (dibuixos-nines) Valor Pedagògic Contes

(Caputxeta vermella, etc)

3-5 anys:   Id  com abans, insistir en  com i a quí han de dir” no”
Donar respostes adequades sobre sexe. 
Identitat / Rol genèric.

5-8 anys:   Diferenciar caricia bona /caricia dolenta o 
“males intencions”
Animar- los a que expliquin experiencies que els fassin 
“ por” o preocupin
Vigilar-los fora i dins de casa.
Explicar a qui deuen obediencia i qué ès obeïr…



8-12 anys: Parlar de sexualitat. Rols / esquema corporal /
Orientació Sexual/Complementació. 
Securitzar-los: Sentir-se aceptat per la familia.

13-l8 anys: Re-aprenentatge  esquema / imatge corporal.
Orientació sexual .
Instrucció per a les relacions interpersonals.
Complementació.Complementació.
Assertivitat. Els humans som sexualment ambivalents i
polivalents..                                           
Securitzar-los.
Exposar Resposta sexual humana. Mètodes
anticonceptius. MTS.
Discutir directament problema dels abusos,
amb contacte i sense contacte..



QUESTIONS ....

- Educació...  Normes...  Valors.... qui, com i quan les dona,
i quí les fa acomplir en la societat actual?

- Qui  orienta vers la conducta i comportaments adequats 
en situacions normals i s. límit ?

- A on esta el límit entre carícia bona-caricia dolenta ?

- Qui filtra els missatges dels mass media i de la societat del 
pornoconsum...?

- Com actua o pot actuar la família, pares etc 
(si esta tan ocupada i preocupada)?



- Com actua i pot actuar  l’escola  tan normativitzada 
actualment,tan pressionada,tan atapeïda d’horaris i obligacions?.

- Que fa l’església que avui dia ja no dona tabús, perquè gairebé  
ningú se l’escolta ? Abans era la repressió, d’ara endavant qui 
serà: la policia, el jutge, etc ?

- Que fa l’Estat:  informació coital? I condonal ? i/o post coital!. 
Un estat preocupadament avortista.Un estat preocupadament avortista.

- L’evolució i aprenentatges de  la sexualitat, es donen i estan 
dins un procés biogràfic íntimament personal. El nen ho fa quasi 
tot per  imitació ( TV, Internet, etc: societat multi-pantalles, 
animals domèstics, fins mosques. etc i també per que no, dins la 
pròpia família... senten i veuen i “practiquen” molt més del 
que ens pensem...



- A on esta el límit entre el jocs sexuals infantils i l’abús? 
Que aixequi la ma qui no hagi tingut mai cap d’aquestes 
experiències d’aprenentatge, per “metode assaig error”

- Com qui i a on es pot definir amb precisió  la maduresa evolutiva 
i cognitiva dels  joves ?

- Els aprenentatges socials i també els sexuals,  sempre es fan per - Els aprenentatges socials i també els sexuals,  sempre es fan per 
mètode assaig-error ?

- Cuidem de no victimitzar cada vegada més  el nen...

- La sexualitat humana es i la tenim per comunicar-nos plaer
íntimament, a traves de les relacions interpersonals. 
No per aprendre a coitar, ni  gens menys per reproduir.-nos



AMOR I SEXE  
SÓN COMPANYS 

-NO ENEMICS –-NO ENEMICS –
D´UNA AVENTURA…. 

CURA  AMB ELS ACCIDENTS !



Societat de risc sexual - infanto juvenil


