
Les píndoles
del centre jove
de salut
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Parlem de sexualitat

“No pensa en res més que el sexe!”
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hola!
Som el Centre Jove de Salut, un servei de l’Ajuntament de Girona (Secció
de Promoció de la Salut). Acompanyem a adolescents i joves en temes de 
salut sexual, emocional, consums i addicions, relacions, alimentació… 

Gratuït | Anònim | Confidencial
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Promoure la reflexió i el debat al voltant d’algunes 
pautes educatives essencials pel desenvolupament 
dels nostres fills i filles. 

Entendre com aquestes pautes actuen com a factors 
protectors davant possibles conductes de risc futures.

4



5

Sexualitat: tema tabú

Avui en dia els i les joves reben 
informació de mil canals diferents

Paper important de les famílies 
en la prevenció
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SEXUALITAT

SEXE
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× Pares i mares com a referents: autenticitat.

× Ens coneixem a nosaltres? Revisar com vivim la sexualitat

× Treball previ de clarificació personal:

× La sexualitat no és un tema neutre.

× Allò que ens genera és allò que transmetem.

× Les nostres experiències sexuals no són universals.
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× No hi ha una definició única de sexualitat: 
concepte ampli i dinàmic

× És millor enfocar la sexualitat:
× De manera constructiva
× Més enllà del sexe
× Com un aprenentatge al llarg de la vida
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SEXUALITAT:

-Relacions -Creences

-Enamorament -Desig

-Reproducció -Intimitat

-Valors -Identitat
...

SEXE  i  COIT



11



Visió

Sexualitat = problemes?
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Aspectes
gratificants
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Aspectes
molests



× Sentir plaer.

× Implicar-se íntimament amb l’altre/a.

× Emocionar-se.

× Ser pares i/o mares.

× Sentir-se units/des. Complicitat.

× Sentir-se atractiu/va.
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× Sentir excitació.

× Sentir seguretat.

× Desitjar i sentir-se desitjat/da.

× Experimentar l’orgasme. 

× Sentir i expressar amor...



× Pressions

× Violència sexual

× Desenganys 
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× Frustracions, insatisfacció

× Embarassos no desitjats

× Infeccions de transmissió sexual



Etapes d’interès
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La mare d’en Pol entra a l’habitació del seu fill per 
recordar-li que ja és l’hora de parar la taula.
En Pol està a l’ordinador i té oberta una plana web 
pornogràfica.

• Com reacciona?
• Hagués estat la mateixa reacció si fos el pare?
• I si en comptes d’un fill és una filla?
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Possibles reaccions:

× “Es pot saber què estàs fent?? Com se t’acut mirar aquestes 
porcades! És una vergonya!!”.

× “Si et torno enxampar mirant aquesta mena de pàgines, ja 
et pots oblidar de sortir de casa durant un mes!”

× “Ehm... D’això, fill/a, hauries d’anar per parar taula, quan 
puguis”. [Mai més s’esmenta l’incident].

× “Venia a demanar-te un favor. Quan puguis vine i parlarem 
també d’això”. [Posteriorment es parla de sexualitat].
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La Mireia (18a) i els seus pares estan mirant plegats
“Brokeback Mountain”. A mesura que avança la
pel·lícula apareix una imatge en la qual els
protagonistes es fan un petó.

El pare de la Mireia s’aixeca i marxa exclamant:

-Seran maricons, quin fàstic! Ja podeu apagar això!!

Imatge: Programa CONNECTA 

(Generalitat de Catalunya, 2003).
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• Ser accessibles: propers/es i positius/ves.

• Aprendre a minimitzar.

• Revisió personal i amb la parella.

• Naturalitat i espontaneïtat.

• No evitar les respostes i vincular-les a aspectes afectius.

• Bons nivells de comunicació intrafamiliar.
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• Conèixer l’entorn del fill/a.

• Educar en l’equilibri. 

• Aprofitar diferents mitjans per parlar-ne.

• Acompanyar de lluny.

• Respectar la seva intimitat.

• Evitar biaixos de gènere.
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× “Ho aprenen sols/es”.

× No demostrar afecte davant els fills/es. 

× “Els nens/es encara són petits/es”.

× “La sexualitat comença a la pubertat”.

× “Tenen tota la informació que necessiten”.
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× Sexualitat = reproducció.

× L’educació sexual incita a la pràctica sexual.

× “Només pensen en sexe”.

× “A gèneres diferents, tasques diferents i 
models educatius diferents”
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× Programa “Connecta amb els teus fills i filles” 
(Generalitat de Catalunya, 2003):
× https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_C

onnecta__fills_adrecat_AMPA

× Programa “Créixer en família”:
× https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/for

macio_per_a_pares_i_mares/creixer_en_familia/

https://drogues.gencat.cat/ca/detalls/Article/PGR_DROGUES_Connecta__fills_adrecat_AMPA
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/formacio_per_a_pares_i_mares/creixer_en_familia/


Tens més dubtes?
Contacta’ns!
Telf: 972 20 42 12
IG: @centrejovesalut_gi
A/e: centrejovedesalut@ajgirona.cat
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mailto:centrejovedesalut@ajgirona.cat


gràcies!
Ens veiem al Centre Jove de Salut!
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