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I.-RESUM   

La  societat  espanyola  en  general  i  especialment  els  adolescents  es

caracteritzen  per  estar  molt  poc  informats  sobre  temes  relacionats  amb

educació sexual. La causa radica, per una part,  en el fet que el tema de la

sexualitat no sol tractar-se en profunditat en l'àmbit educatiu. Així, encara que

la Llei Orgànica d'Educació (LOE) contempla que aquest tema s'ha de tractar a

distints  blocs de diverses assignatures,  generalment  aquest  no s'estudia de

forma  adequada.  D'aquesta  manera,  sovint  es  dóna  prioritat  al  tractament

d'aspectes  anatomofisiològics  de  la  sexualitat  i  es  deixen  al  marge  altres

qüestions relacionades amb el tema igualment importants. A més, encara que

els  diferents  centres  educatius  compten  amb la  possibilitat  de  dur  a  terme

activitats  alternatives  per  a  tractar  aquesta  matèria  a  sessions  de  tutoria  o

altres,  sovint  no  les  aprofiten.  El  motiu  resideix  en  el  fet  que  o  no  volen

enfrontar-se amb els pares que s'hi oposen o no tracten el tema de manera

adequada. 

Així,  tenint  en  compte  aquesta  realitat  i  en  vista  que pareix  que l'educació

sexual als centres educatius espanyols és insuficient, s'ha decidit presentar una

proposta per tal de tractar el tema de la sexualitat a l'àmbit educatiu i en tots els

nivells d'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Per tal d'adaptar la proposta

als interessos i necessitats dels alumnes particulars a qui es vol impartir, s'ha

elaborat un qüestionari. Aquest  ha permès diagnosticar els punts forts i febles

dels estudiants, a fi de dissenyar una proposta educativa adaptada a aquests.

Com a  resultat,  s'ha  creat  una  proposta  interdisciplinària  i  oberta  al  poble

pensada per a dur a terme a sessions de tutoria i dedicada a l'estudi de 5 blocs

que tracten el concepte de sexualitat, les malalties de transmissió sexual, els

embarassos  no  desitjats,  la  violència  de  gènere  i  la  diversitat  sexual,

respectivament. A més, per fer més efectiva la proposta s'ha optat per usar

metodologies atractives i innovadores, a més de fomentar la reflexió i el debat

dels alumnes. Per últim, per tal d'avaluar els resultats obtinguts i millorar de

cara al futur, s'ha decidit que siguin els alumnes qui valorin el seu esforç i el

seu aprenentatge, a més de l'efectivitat i la qualitat del projecte. 
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II.-PARAULES CLAU

Sexualitat,  mètodes anticonceptius,  violència de gènere,  sexisme i  diversitat

sexual.

III.-ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Encara que la salut sexual és un dret humà fonamental i universal, s'ha vist

molt perjudicat per la inconsciència, ignorància i desconeixement dels membres

de la societat, fet que afecta especialment al col·lectiu dels adolescents. Per

tant, cada vegada és més freqüent el fet que els adolescents arrisquin la seva

salut sexual, duent a terme conductes sexuals imprudents i poc responsables

(Garcia-Vega  et  al., 2012).  Així,  no és d'estranyar  que tal  com indiquen als

resultats  de diverses enquestes realitzades pel  Ministeri  de Sanitat,  Serveis

Socials i Igualtat, hi hagi un increment important del nombre d'avortaments i de

diagnòstics de diverses malalties de transmissió sexual. Pel que fa al nombre

d'avortaments,  ha  augmentat  molt  els  darrers  anys,  passant  d'un  total  de

44.962 l'any 1992 a un total de 112.390 l'any 2012, fet que ha afectat sobretot a

adolescents.  Del  total  d'avortaments,  l'any  2012  se'n  realitzaren  13.198  a

adolescents d'entre 15 i 19 anys i 460 a menors de 15 anys. De la mateixa

manera, segons indica aquesta mateixa institució, la taxa d'habitants que han

estat infectats per malalties de transmissió sexual també ha augmentat molt

darrerament. En el cas concret dels diagnosticats per VIH, s'ha passat de 1.307

l'any 2003 a 2.763 l'any 2011. D'aquests nous diagnosticats l'any 2011, 4 són

adolescents menors de 15 anys i 39 adolescents d'entre 15 i 19 anys. 

La causa de tals successos recau, per una part, en el fet que l'edat d'iniciació

de les relacions sexuals és cada vegada més precoç i  per l'altra a que els

adolescents disposen de múltiple informació errònia en relació amb el tema. Tal

com es mostra a l'informe de joventut a Espanya (Moreno i Rodríguez, 2012)

l'edat mitjana en la qual els adolescents tenen la seva primera relació sexual es

situa prop dels 17 anys, un poc inferior a la d'èpoques anteriors. Però, a més,

cal destacar, que segons aquest mateix estudi, el  percentatge d'adolescents

que  ha  tingut  la  seva  primera  relació  sexual  abans  dels  15  anys  s'ha
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incrementat  molt,  passant  d'un 5% l'any 2004 a un 12% l'any 2012. Així,  a

aquestes  edats,  ja  s'ha  assolit  la  maduresa  física  completa,  però  no  la

psicològica,  pel  que  els  adolescents  són  menys  conscients  de  les

repercussions  dels  seus  actes  i,  per  tant,  duen  a  terme  conductes  més

arriscades (Guerrero et al., 2008). 

A aquest fet, cal afegir-hi que encara que els adolescents d'avui en dia tenen

accés a gran quantitat d'informació relacionada amb sexualitat, moltes vegades

no es difon correctament o  prové de fonts poc fiables i no contrastades, com

amics i/o mitjans de comunicació. Per aquesta causa, és molt comú que es

creïn teories errònies o falsos mites, com que no és possible que es produeixi

l'embaràs  durant  el  procés  de  menstruació,  que  afavoreixen  el  fet  que  es

protagonitzin actes sexuals poc responsables (Barragán i Bredy, 1996). A més,

s'ha de destacar que els adolescents i la societat en general, sovint usen un

vocabulari relacionat amb sexualitat poc precís i consideren determinats termes

com a sinònims, quan en realitat no ho són. D'aquesta manera, per exemple la

majoria d'adolescents confonen el significat de relació sexual amb el de relació

coital i el de sexualitat, amb el de sexe i gènere. Igualment, és molt comú que

només tenguin en compte els aspectes físics de la sexualitat, obviant els psico-

afectius. A més, cal destacar, que en la majoria dels casos la informació emesa

pels mitjans de comunicació i per a la societat, està influenciada per una gran

quantitat de prejudicis socials, de caràcter religiós, moral i altres.  Així, encara

que  es  disposa  d'informació  abundant,  existeix  una  manca  de  formació,

preparació i orientació adequada, objectiva, rigorosa, basada amb fonaments

científics  i  allunyada  de  qualsevol  convencionalisme  que  no  desvinculi  els

conceptes  de  sexualitat  i  afectivitat,  ja  que  van  molt  lligats  i  ambdós  són

igualment importants per a la formació integral dels individus. 

Desgraciadament, a diferència d'altres països de la Unió Europea, com Suècia,

Holanda  i  Dinamarca,  als  centres  educatius  espanyols  no  es  donen

assignatures específiques d'educació sexual. No obstant això, la Llei Orgànica

d'Educació contempla que s'han de tractar diversos aspectes relacionats amb
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la  sexualitat  a  l'assignatura  de  ciències  naturals  dels  cursos de 1r,  2n  i  3r

d'ESO.

Si es mira el currículum de l'assignatura de ciències naturals d'aquests cursos,

es veu com els temes de sexualitat es toquen als següents blocs i amb els

següents continguts:

• Primer curs.

◦ Bloc 4. Els éssers vius i la seva diversitat. 

▪ Característiques comunes dels éssers vius.  Les funcions vitals:

nutrició, relació i reproducció.

▪ Respecte  per  totes  les  formes  de  vida  i  actitud  crítica  davant

l’explotació  irracional,  el  maltractament  i  la  mort  innecessària

d’éssers vius. 

• Segon curs.

◦ Bloc 5.  La vida en acció. 

▪ Les funcions vitals. Nutrició, relació i reproducció.

▪ La  funció  de  reproducció.  Característiques  de  la  reproducció

sexual i asexual. 

▪ Observació i descripció de cicles vitals en animals i plantes.

• Tercer curs.

◦ Bloc 1. L’organització i el funcionament del cos humà.

▪ L’organització general del cos humà: aparells i sistemes, òrgans,

teixits i cèl·lules. 

▪ La reproducció humana. Canvis físics i psíquics en l’adolescència.

Els  aparells  reproductors  masculí  i  femení.  El  cicle  menstrual.

Fecundació, embaràs i part. 

◦ Bloc 2. Les persones i la salut. 

▪ La  salut  i  la  malaltia.  Els  factors  determinants  de  la  salut.  La
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malaltia i els seus tipus. Valoració de la importància dels hàbits

saludables. 

▪ La sexualitat  humana. Salut i  higiene sexual.  Les malalties de

transmissió sexual. Anàlisi dels diferents mètodes anticonceptius. 

Tot i així, cal destacar que a aquestes assignatures es dóna prioritat a l'estudi

d'aspectes anatomofisiològics de la sexualitat, més que no pas als morals i/o

emocionals. Així, es tracten aspectes com els canvis corporals que tenen lloc a

la pubertat i l'anatomia i fisiologia de la reproducció humana, però es deixen de

banda  qüestions  tan  importants  com  la  consideració  de  l'expressió  de

sentiments i  afectes, el  foment de valors relacionats amb l'amor i  la reflexió

sobre els estereotips i rols atribuïts a cada gènere, entre altres.  

A més, al llarg dels cursos de 1r i  2n d'ESO es parla de la reproducció de

manera molt general, incidint molt poc amb la que fa referència a l'home. Així,

en principi, a 1r d'ESO es tracta el tema de manera superficial, ja que al bloc 4,

dels éssers vius i la seva diversitat, s'expliquen les funcions vitals dels éssers

vius, en les quals s'inclou la reproducció. 

Al segon curs, ja s'estudia el tema de la reproducció més detalladament, ja que

al bloc 5 (de la vida en acció), s'inclou un apartat que tracta exclusivament la

funció de reproducció, així com les característiques de la reproducció sexual i

asexual i la descripció de diversos cicles vitals. Tot i això, igual que al primer

curs, es fa referència a la funció de reproducció en general, incidint molt poc en

la reproducció humana.

De fet, no és fins al  curs de tercer d'ESO quan el tema s'estudia amb més

profunditat, ja que  al seu currículum s'inclouen dos blocs distints relacionats

amb sexualitat humana: el bloc de l'organització i el funcionament del cos humà

i el de les persones i la salut. El primer d'aquests, fa referència a l’organització

general del cos humà i  dedica un apartat  exclusivament al  tractament de la

reproducció humana, així  com a l'estudi  dels canvis físics i  psíquics que es
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donen a l’adolescència, de les estructures pròpies dels aparells reproductors

masculí i femení, del cicle menstrual, la fecundació, l'embaràs i el part. Al segon

bloc, es parla de la salut i la malaltia, tractant-se els factors determinants de la

salut,  els  diferents  tipus  de  malalties  existents  i  valorant  la  importància  de

mantenir uns hàbits saludables. A aquest, s'hi dedica un apartat específic que

fa referència únicament a les malalties relacionades amb la sexualitat humana i

amb els distints mètodes preventius existents.  

Pel que fa a la nova Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE)

creada l'any 2013,  cal esmentar que no inclou grans reformes en relació al

tractament d'aquest tema. En realitat, a aquesta nova llei tampoc s'introdueixen

assignatures  específiques  d'educació  sexual,  pel  que  pareix  que  es  pretén

seguir deixant l'estudi d'aquest tema al marge del currículum.  

Així, amb l'entrada de la nova llei està previst que el tema de la sexualitat es

continuï estudiant principalment a l'assignatura de biologia i geologia, que en

aquest cas es durà a terme en els cursos de 1r i 3r d'ESO, ja que a 2n i a 4t

d'ESO, es farà física i química.    

En aquest cas, no s'especifica a quin dels dos cursos es tractarà cada un dels

continguts presents, però el que sí que es detalla és que es tractaran al bloc 4

(de les persones i la salut). A aquest bloc, a més de fer referència a la salut i la

malaltia,  les malalties infeccioses i  no infeccioses, la higiene i  prevenció de

malalties,  es  dedicaran  diversos  apartats  pel  tractament  exclusiu  de  la

sexualitat  humana.  Així,  la  reproducció  humana,  l'anatomia  i  fisiologia  de

l'aparell reproductor, els canvis físics i psíquics que es donen en l'adolescència,

el cicle menstrual, la fecundació, l'embaràs, el part, els mètodes anticonceptius,

les tècniques de reproducció assistida i les malalties de transmissió sexual són

alguns dels continguts principals que es tractaran a aquest bloc. 

A la fi de tractar amb més profunditat el tema de la sexualitat que únicament a

l'assignatura de biologia i  geologia,  els diferents centres poden optar per la
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possibilitat de realitzar altres tipus d'activitats, reforços o programes relacionats

amb la matèria a les sessions de tutoria o altres. Tot i així, cal destacar que

actualment són nombroses les directives escolars que reneguen de dur a terme

aquestes accions, per tal d'evitar enfrontaments amb els familiars dels alumnes

que s'hi oposen afirmant que aquest tipus de formació incita als seus fills o filles

a tenir relacions sexuals. A més, en la majoria dels casos que si decideixen dur-

les a terme, o bé són molt breus o només es donen de manera esporàdica, pel

que no resulten gaire efectives. També, cal dir que moltes vegades les realitzen

personal  no docent  que no coneix els  alumnes i,  per  tant,  no  es tenen en

compte els interessos, curiositats, inquietuds i dubtes específics d'aquests. 

De la mateixa manera, cal destacar que sovint, encara que moltes d'aquestes

activitats pretenen tractar el tema d'educació sexual, en realitat només inclouen

certs aspectes relacionats amb aquest. En la majoria dels casos, per exemple,

es  tracta  l'apartat  dels  mètodes  anticonceptius  i  la  prevenció  de  pràctiques

sexuals arriscades, però es deixen de banda altres aspectes de la sexualitat

igual d'importants, com les emocions i els sentiments. Per tant, encara que la

realització  d'activitats  alternatives  de  sexualitat  sigui  abundant,  aquestes  no

solen ser gaire útils, ja que són incompletes i no responen a les necessitats

concretes dels estudiants a qui s'imparteixen.   

No  obstant  això,  alguns  centres  educatius,  com  l'IES  Santa  Maria,

complementen  aquestes  activitats  amb  serveis  de  consulta  jove  o  amb

treballadors del centre de salut per assessorar els alumnes en temes sensibles,

com nutrició i sexualitat. Aquestes mesures resulten efectives, però segons ens

indiquen  els  membres  de  l'àrea  d'orientació  del  centre,  segueixen  essent

insuficients, ja que en molts de casos tenen una funció pal·liativa més que no

pas preventiva. D'aquesta forma, pareix que la sexualitat és un tema sobre el

qual queda molt per avançar, per la qual cosa seria convenient donar-li més

importància i fer més activitats educatives enfocades al seu tractament. 

D'altra banda, cal destacar que encara que cada vegada es parla de sexualitat

amb més normalitat, segueixen sent un tema tabú per a moltes persones. Com
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a  conseqüència,  molts  dels  familiars  dels  alumnes  deleguen  la  seva

responsabilitat  d'educar  els  seus  fills  en  relació  a  la  sexualitat  a  terceres

persones,  o  bé  per  vergonya,  per  inseguretats  o  per  desconeixement.  A

aquests casos cal afegir-hi un gran nombre de famílies que no només no parlen

amb els  seus fills  de sexualitat,  sinó  que també s'oposen al  fet  que siguin

formats sobre aquest tema als centres educatius als quals acudeixen.  Aquest

fet  resulta  bastant  preocupant,  ja  que els  familiars constitueixen el  principal

agent de socialització de qualsevol  individu i,  per tant,  la seva influència és

fonamental. 

Per últim, cal comentar que hi ha altres aspectes relacionats amb la sexualitat,

com la diversitat sexual, el sexisme i la violència de gènere, que normalment no

només es  deixen  de  tractar  a  les  famílies,  sinó  que  tampoc  s'estudien  als

centres educatius. No obstant això, són temes de gran importància, que tenen

una gran incidència i causen greus conseqüències socials. 

Pel que fa a la diversitat sexual, cal comentar que a Espanya cada vegada hi

ha més acceptació, respecte i tolerància envers el col·lectiu de lesbianes, gais,

bisexuals i transsexuals (LGTB), fet que es demostra amb importants avanços

jurídics que s'han duit a terme recentment, com l'aprovació del dret a matrimoni

i  a  formar  una  família  per  part  parelles  homosexuals.  No  obstant  això,

segueixen existint  múltiples casos d'abusos que els  afecten (Santoro  et  al.,

2010). Així,  la majoria de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals confirmen

haver estat víctimes alguna vegada d'insults, burles i humiliacions d'homòfobs

que els rebutgen a causa de la seva condició sexual. Les causes principals

d'aquests  fets  recauen principalment  en  la  manca de formació en educació

sobre la realitat afectiva-sexual d'aquest col·lectiu, tema que generalment no es

tracta ni a l'àmbit escolar ni al familiar.   

Pel que fa a la violència de gènere, segons es mostra als resultats obtinguts pel

Ministeri de Sanitat, serveis socials i igualtat, el nombre de víctimes mortals a

Espanya ha disminuït en relació a anys anteriors. No obstant això, el nombre
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de denúncies ha augmentat molt. A més, a aquest fet cal afegir-hi, que tal com

s'ha publicat a diverses notícies d'actualitat (Vidales, 2015), un terç dels joves

d'entre 15 i 29 anys considera admissible el fet de ser controlats per la seva

parella. Així,  molts d'ells són incapaços d'identificar determinades formes de

violència de gènere i,  per tant,  les toleren. Com a conseqüència, conductes

com controlar els horaris, les relacions familiars i amistoses i el treball de l'altre

membre de la parella són cada vegada més freqüents. 

A més, cal destacar que els mitjans de comunicació (com la ràdio, la televisió i

les xarxes socials, entre altres) sovint emeten amb total normalitat continguts

que contenent aquest tipus de violència i discriminació, fet que exerceix una

forta  influència  sobre  el  pensament  i  les  actituds  de  la  societat.  Així,

constantment  es  difonen anuncis,  propagandes i  altres,  plens de missatges

sexistes i carregats de violència, que interfereixen negativament sobre la visió

d'igualtat que hauríem de tenir tots els ciutadans. 

D'aquesta manera, pareix que part del món adolescent no té massa clars els

conceptes de maltractament i violència de gènere, fet que no és d'estranyar si

tenim en compte, que a pesar del fet que a la LOE consta que s'ha de tractar la

no discriminació de gènere a un petit apartat del currículum de les assignatures

d'educació per a la ciutadania, educació etícocívica i educació plàstica i visual;

aquesta no es sol tractar en profunditat. 

Així, segons mostra el currículum de LOE de les assignatures mencionades, el

temes de discriminacions sexistes i  violència de gènere s'han de tractar als

següents blocs:

• Educació per a la ciutadania (segon curs).

◦ Bloc 2. Relacions interpersonals i participació. 

▪ Valoració  crítica  de  la  divisió  social  i  sexual  del  treball  i  dels

prejudicis  socials  racistes,  xenòfobs,  antisemites,  sexistes  i

homòfobs. 
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• Educació eticocívica (quart curs). 

◦ Bloc 2. Relacions interpersonals i participació. 

▪ Valoració  crítica  de  la  divisió  social  i  sexual  del  treball  i  dels

prejudicis  socials  racistes,  xenòfobs,  antisemites,  sexistes  i

homòfobs. 

• Educació plàstica i visual (tercer curs).

◦ Bloc 1. El llenguatge visual.

▪ Rebuig davant de la utilització que es fa en la publicitat de formes

i continguts que mostrin discriminacions sexuals, racials o socials.

◦ Bloc 3. Entorn audiovisual i multimèdia.

▪ Rebuig davant de la utilització que es fa en la publicitat de formes

i continguts que mostrin discriminacions sexuals, racials o socials.

 

No  obstant  això,  tal  com  s'ha  comentat  anteriorment,  pareix  que  l'estudi

d'aquests apartats  segueix sent  insuficient  i  que haurien de dedicar-se més

punts a l'estudi d'aquest tema. 

Per concloure, cal destacar el fet que vivim en una societat ignorant quant a

educació sexual,  on sovint  es duen a terme conductes sexuals arriscades i

pocs  tolerants,  pel  que  són  molt  abundants  els  casos  d'embarassos  no

desitjats, la transmissió de malalties sexuals, el rebuig cap a la diversitat sexual

i les conductes de violència de gènere i discriminació, entre altres. Així, encara

que  als  centres  educatius  espanyols  s'estudien  diversos  aspectes  de  la

sexualitat, no són suficients, pel que és necessari crear nous plans i projectes

educatius, que incorporin de ple l'estudi d'aquest aspecte tan important de les

nostres vides. 
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IV.-OBJECTIUS DEL TREBALL

L'objectiu principal del present treball és realitzar un diagnòstic per  mitjà d'un

qüestionari  sobre temes de sexualitat  als  adolescents que cursen Educació

Secundària Obligatòria, fent especial referència al que saben, el que pensen i

com actuen. A partir dels resultats obtinguts i de la seva anàlisi, es proposarà

un projecte d'educació sexual dirigit a millorar la seva salut sexual adaptada als

seus interessos i necessitats, posant especial èmfasi en aquells aspectes que o

bé desconeixen o bé ignoren.

A més, cal destacar que es pretén elaborar un projecte interdisciplinari, a fi de

treballar el tema de la sexualitat des de diferents àrees de coneixements, com

la d'arts, la d'humanitats, la científica, la tecnològica i la social.

Per últim, es pretén que sigui un projecte obert al poble. És a dir, que no només

es  dugui  a  terme a  dintre  de  l'institut,  sinó  que  conti  amb  la  col·laboració

d'altres entitats, com els familiars, personal d'infermeria del centre de salut més

proper i personal del casal de joves del poble, entre altres. 
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V.-DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA

Com ja s'ha comentat prèviament a l'apartat dels objectius, la primera part de la

present  proposta  didàctica  d'educació  sexual  ha  consistit  a  passar  un

qüestionari  de  sexualitat  als  alumnes  de  tots  els  cursos  de  secundària  del

centre al qual es vol impartir el projecte, l'IES Santa Maria. Aquest qüestionari

(annexes, apartat  1) consta de 26 preguntes de sexualitat  distribuïdes en 3

blocs (què saps, què penses i què fas) i, per tant, té com a finalitat esbrinar els

coneixements,  valors,  actituds  i  hàbits  que tenen els  adolescents  d'aquesta

edat en relació al tema de la sexualitat, així com detectar possibles mancances

o preocupacions, per tal d'elaborar un projecte educatiu adaptat a aquestes. 

Un cop passat el qüestionari, la segona part de la proposta es centra a analitzar

les respostes  que han donat  els  diferents  alumnes de cada curs,  tenint  en

compte els criteris establerts al pla d'explotació (annexes). Com es mostra als

resultats  obtinguts,  presents  a  la  taula  de  percentatges  (annexes),  la  gran

majoria dels alumnes es caracteritzen per estar molt poc informats sobre els

diferents aspectes de la sexualitat  que es tracten al  qüestionari.  No obstant

això,  cal  assenyalar  que,  tal  com  esperàvem,  el  grau  de  desinformació

disminueix a mesura que augmenta el curs. Així, els coneixements de sexualitat

dels alumnes de 1r d'ESO són pràcticament nuls, ja que s'equivoquen en la

majoria de qüestions o bé no les responen, mentre que els dels alumnes de 2n

són  més  abundants,  encara  que  segueixen  sent  escassos.  Per  contra,  els

alumnes de 3r ja comencen a tenir una mica més d'idea sobre sexualitat, però

pareix que no és fins a 4 on es comença a dominar una mica més el tema. Així i

tot,  els  coneixements  que  tenen  segueixen  sent  insuficients,  ja  que

s'equivoquen a moltes de les preguntes formulades.  Pel que fa al pensament

dels alumnes en relació a determinats temes de  sexualitat, cal destacar que la

majoria  dels  alumnes  del  centre  coincideixen  en  el  fet  que  a  la  gent  li  fa

vergonya parlar de sexualitat i que per aquest motiu, generalment, no parlen

del tema amb els familiars. Així, la majoria dels adolescents del centre estudiat,

afirmen que principalment han extret la informació de sexualitat de fonts pocs

fiables, com els amics, encara que reconeixen que les classes també hi juguen
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un paper important. Per aquest mateix motiu, recomanen que s'haurien de fer

xerrades als instituts sobre aquest tema amb major freqüència.

En relació al maltractament, hi ha un nombre d'alumnes molt gran que coneix

algú que ha patit  una situació d'aquestes.  A més,  sorprèn la  gran quantitat

d'alumnes que considera com a conductes normals el fet de prohibir a l'altre

membre de la parella determinats fets com sortir amb els amics/es, controlar

les amistats i missatges de l'altre i criticar-se, entre altres coses. Cal comentar

que són els alumnes de menys edat qui toleren aquestes actituds de parella

amb més freqüència. Així, a mesura que avança el curs, s'agafa consciència

sobre  el  tema  i,  encara  que  hi  ha  excepcions,  la  majoria  d'alumnes  ja  no

accepta aquestes actituds. 

Respecte a l'homosexualitat,  la majoria dels alumnes comenten que pensen

que encara no es respecta per complet. A més, molts afirmen que coneixen el

cas d'algun homosexual del seu entorn proper que ha estat rebutjat únicament

per la seva condició sexual. 

Pel que fa a la freqüència amb què mantenen conductes sexuals, tal com era

d'esperar,  el  nombre d'alumnes que tenen parella  i  que mantenen relacions

sexuals  augmenta  amb  l'edat.  Tot  i  així,  cal  destacar  que  el  percentatge

d'alumnes  de  primer  i  segon  que  tenen  relacions  sexuals,  és  bastant

considerable.   

Pel que fa a la incidència de relacions sexuals no segures, aquesta és major en

aquells alumnes de més edat.  Així, encara que aquests grups disposen de més

informació sobre el tema, pareix que aquesta no els hi ha arribat de manera

efectiva,  ja  que  malgrat  coneixen  les  possibles  conseqüències  de  mantenir

relacions sexuals irresponsables, segueixen mantenint-les. Aquest fet, ens fa

reflexionar  molt  sobre  la  necessitat  d'impartir  un  projecte  d'educació  sexual

diferent, basat en l'ús de noves metodologies capaces d'impactar als alumnes i

conscienciar-los.  
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V.1.-ASPECTES A TRACTAR

Per tant, tenint en compte els resultats del qüestionari que hem realitzat, es

considera  que  és  imprescindible  tractar  el  tema  de  la  sexualitat  a  l'àmbit

educatiu i en tots els nivells d'ESO, ja que tal com s'ha demostrat els alumnes

tenen un gran desconeixement del  tema, però tenen relacions sexuals amb

certa freqüència.  

Així,  per  començar,  hem pensat  que  és  important  clarificar  el  concepte  de

sexualitat, ja que sovint resulta bastant confós i és necessari per a comprendre

la resta de termes que es pretenen treballar al llarg del projecte. Igualment,

consideram que  és  importantíssim  que  els  alumnes  comprenguin  els  drets

sexuals  i  reproductius  existents,  per  tal  de  fomentar  el  control  autònom  i

responsable de la sexualitat,  evitant així tot tipus de coacció, discriminació i

altres actes relacionats amb el no compliment d'aquests. 

De  la  mateixa  manera,  és  vital  estudiar  els  diferents  tipus  de  malalties  de

transmissió sexual presents, així com les greus conseqüències que comporten.

A més, és igualment necessari tractar els mètodes anticonceptius i els distints

usos possibles, per tal de prevenir embarassos no desitjats i la transmissió de

les malalties prèviament mencionades. 

L'homosexualitat  i  la  violència  de  gènere  són  aspectes  d'aquest  tema  que

també haurien de tractar-se, ja que els resultats del qüestionari en relació a

aquests són bastant alarmants, sobretot en el cas dels alumnes de 1r d'ESO. 

Per tant, es considera que és necessari que els alumnes dels diferents nivells,

comprenguin  tots  els  apartats  mencionats  (concepte  de  sexualitat,  drets

sexuals i reproductius, mètodes anticonceptius, malalties de transmissió sexual,

embarassos  no  desitjats,  homosexualitat  i  maltractament),  ja  que  són

imprescindibles per a la seva formació integral i  pel desenvolupament d'una

sexualitat sana i plaent. 
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 Així, es pretén que al llarg del projecte tots els alumnes d'ESO treballin els 5

blocs següents, per mitjà de la realització de diverses activitats relacionades:

• BLOC 1.-Què és la sexualitat?

• BLOC 2.-Val més prevenir que curar?

• BLOC 3.-Saps el que costa mantenir un fill/a?

• BLOC 4.-Què és la violència de gènere?

• BLOC 5.-Què és la diversitat sexual? 
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V.2.-OBJECTIUS GENERALS DE LA PROPOSTA

Per tant, amb la realització de la següent proposta d'educació sexual, es pretén

que els alumnes siguin capaços de:

• Comprendre el concepte de sexualitat.

• Reconèixer els diferents tipus de mètodes anticonceptius existents, així

com la seva eficàcia i els seus usos. 

• Reflexionar sobre les conseqüències de mantenir relacions sexuals no

segures. 

• Conèixer els recursos i serveis que la comunitat ofereix a les persones

joves  en  el  camp  de  la  sexualitat  i  entendre  la  importància  d'usar

recursos fiables de qualitat. 

• Entendre el concepte de violència de gènere, els diferents tipus existents

i les múltiples conseqüències que comporten.  

• Raonar sobre els  múltiples casos de violència de gènere presents a les

nostres vides. 

• Saber els diferents tipus de sexualitat existent i reflexionar sobre el grau

d'acceptació de la societat cap aquests.   

• Empatitzar  amb  aquelles  persones  que  no  tenen  la  seva  orientació

sexual clara o bé tenen por a manifestar-la per temor a ser rebutjat.

• Millorar les habilitats socials, comunicatives i cooperatives. 

A més d'aquests objectius generals, hi ha un sèrie d'objectius específics que

s'expliquen més endevant, dins cada una de les activitats on es tractaran.
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V.3.-CRITERIS D'AVALUACIÓ

Els criteris d'avaluació que es tendran en compte per valorar si s'han assolit els

objectius generals acabats de mencionar, són:

• Comprendre el  concepte de sexualitat,  per mitjà de la realització d'un

mural explicatiu. 

• Reconèixer els diferents tipus de mètodes anticonceptius existents, així

com la seva eficàcia i els seus usos. 

• Reflexionar sobre les conseqüències de mantenir relacions sexuals no

segures,  entrevistant  persones afectades per  malalties de transmissió

sexual o bé per algun embaràs no desitjat.  

• Conèixer els recursos i serveis que la comunitat ofereix en el camp de la

sexualitat  i  entendre  la  importància  d'usar  recursos fiables,  analitzant

falsos  mites  sobre  sexualitat  i  comparant  informació  procedent  de

diferents fonts.

• Saber el concepte de violència de gènere, els diferents tipus existents i

les múltiples conseqüències que comporten, per mitjà de l'anàlisi d'un

vídeo que presenta la història real d'una adolescent que fou afectada per

la violència de gènere. 

• Raonar sobre els múltiples casos de violència de gènere presents a les

nostres vides, mitjançant l'anàlisi d'expressions sexistes d'ús quotidià i

de  missatges  de  contingut  sexista  emesos  per  distints   mitjans  de

comunicació.

• Entendre els diferents tipus de sexualitat existents i reflexionar sobre el

grau d'acceptació de la societat cap aquests, per mitjà de l'anàlisi i debat

de la imatge de parella que s'emet pels mitjans de comunicació, a més

dels múltiples prejudicis socials existents.

• Empatitzar  amb  aquelles  persones  que  no  tenen  la  seva  orientació

sexual  clara o bé tenen por  a  manifestar-la  per  temor a ser  rebutjat,

mitjançant la creació i interpretació d'una història.

• Millorar les habilitats socials, comunicatives i cooperatives, a través del

treball en grup. 

                                                                                                                                        20



V.4.-COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Amb aquesta proposta es volen treballar les següents competències bàsiques:

• Competència  en  comunicació  lingüística.  Aquesta  competència  es

treballarà en moltes activitats de la proposta, ja que sovint els alumnes

hauran de  reflexionar  sobre  els  múltiples  temes,  a  més de debatre  i

donar  arguments  per  a  justificar  la  seva  opinió  enfront  de  múltiples

situacions que es discutiran. 

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, ja que la

realització d'aquest bloc facilita la comprensió de l'entorn immediat dels

alumnes, així com les seves característiques. 

• Competència  social  i  ciutadana,  perquè  promou  el  coneixement  de

l'entorn comunitari i l'educació en valors.

• Tractament de la informació i competència digital, ja que algunes de les

activitats es centren en l'anàlisi dels continguts emesos pels mitjans de

comunicació.  A  més,  l'ús  de  les  Tecnologies  de  l'Aprenentatge  i  el

Coneixement (TAC) serà imprescindible per a la investigació i la recerca

de material necessari per realitzar la resta d'activitats. 

• Competència  cultural  i  artística.  Aquesta  competència  es  treballarà

sobretot a l'activitat què mostren els mitjans de comunicació?, en la qual

es fomentarà en especial la creativitat i originalitat dels alumnes a l'hora

d'elaborar un material. Així i tot, també es treballarà a la resta d'activitats.

• Competència d'autonomia i iniciativa personal. La següent competència

es treballà pràcticament a totes les activitats del bloc, ja que sovint els

alumnes hauran de reflexionar  de manera independent  sobre l'entorn

que els envolta i com els hi afecta, així com cercar solucions a possibles

problemes. 

• Competència per aprendre a aprendre, pel fet que amb la realització de

les activitats d'aquest bloc, els alumnes adquiriran destreses i habilitats

que els permetran adaptar-se amb més eficàcia a situacions futures.

• Competència matemàtica. Aquesta competència es treballarà sobretot a

la prova d'avaluació final, pel fet que els alumnes hauran de valorar els

coneixements adquirits, posant nota a diferents actituds.
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V.5.-METODOLOGIA

Les activitats a realitzar seran distintes depenent del nivell al qual es dirigeixin,

ja que s'adaptaran al grau de coneixement i a les inquietuds i interessos dels

alumnes que formen cada grup en particular. Així, per una part, els alumnes de

1r  d'ESO  tenen  molt  pocs  coneixements  sobre  l'homosexualitat  i  sovint  la

confonen  amb  bisexualitat,  transsexualitat  i  androgínia.  Per  tant,  tenint  en

compte aquestes deficiències, a aquest grup se li atribuiran un major nombre

d'activitats  enfocades a treballar  aquest  bloc.  Per contra,  els alumnes de 4t

d'ESO ja tenen més coneixements sobre l'homosexualitat, pel que dedicaran un

menor nombre de sessions a estudiar-la. A més, el vocabulari i la complexitat

de les activitats també variaran, atenent a les característiques individuals de

cada alumne, per tal d'atendre a la diversitat.  Així, es prepararan activitats més

senzilles  i  més  curtes  per  aquells  alumnes  que  presenten  dificultats

d'aprenentatge, així com activitats d'ampliació per aquells que vulguin indagar i

aprofundir una mica més sobre el tema. 

Pel  que fa  a  la  manera  de tractar  aquesta  informació,  s'ha  pensat  que és

necessari dur a terme metodologies atractives i innovadores, allunyades de les

tècniques tradicionals merament informatives que fins ara s'han aplicat a l'hora

de  tractar  aquests  tipus  de  continguts  i  que,  tal  com  han  manifestat  els

alumnes,  no  són  gaire  afectives.  Així,  creim  que  és  necessari  crear  jocs  i

activitats dinàmiques, participatives i actives, per tal de fomentar el fet que els

alumnes siguin els protagonistes del seu procés d'aprenentatge i, per tant, que

siguin ells mateixos els responsables de construir el seu  propi coneixement.

A la vegada, creim que és indispensable crear un clima de treball de confiança,

llibertat, respecte i confidencialitat, per afavorir el fet que expressin les seves

inquietuds,  preocupacions,  vivències  i  idees  de  manera  col·lectiva  en  total

comoditat. 
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De la mateixa manera, és convenient fomentar la reflexió, discussió i  debat

conjunt, per tal de promoure que els alumnes raonin i cerquin arguments per

justificar  les  seves  opinions,  formant-se  així  una  visió  crítica  dels  diferents

aspectes de la sexualitat tractats.           

                                

A més, cal tenir en compte que la gran majoria dels alumnes ens ha comentat

que pensen que a la gent li fa vergonya parlar de sexualitat i que per aquest

motiu, no tracten el tema amb els seus pares i recorren a fonts d'informació

pocs  fiables,  com són  els  amics,  l'internet  i  altres.  Per  aquest  motiu,  hem

pensat  que  és  necessari  demanar  als  familiars  dels  alumnes  la  seva

col·laboració amb el projecte, així com facilitar-los diverses pautes i tècniques

que els poden ser útils per tal de comunicar-se obertament amb els seus fills en

relació a aquest tema. 

També creim que seria interessant comptar amb la participació del  personal

d'altres entitats del poble, com el servei d'infermeria o els educadors del casal

de  joves.  D'aquesta  manera,  per  una  part  se'ls  faciliten  als  alumnes  fonts

fiables a les quals poden recórrer per a la recerca d'informació i recursos i, per

una  altra,  el  contacte  amb  especialistes  a  qui  poden  demanar  consells,

suggeriments i altres.  A més, aquest tipus de treball en xarxa, permet ampliar

la comunicació vers aquest tema i fer veure als alumnes que la sexualitat forma

part  de  les  nostres  vides  i  que,  per  tant,  mereix  ser  tractada  amb  total

normalitat. 

Òbviament, a l'hora de planificar l'organització del projecte és importantíssim

tenir en compte les característiques socials, culturals i econòmiques del context

del centre al qual es vol impartir, ja que aquestes determinaran en gran mesura

la facilitat en què es pot dur a terme.  
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Pel que fa al tipus de projecte, es pretén elaborar un projecte interdisciplinari

que compti amb la participació del màxim nombre de departaments didàctics

possible. Així i tot, el departament de ciències naturals i d'orientació en seran

els principals responsables, ja que gran part dels continguts que es tractaran al

projecte estan inclosos al seu currículum. 

Per fer-ho, comptaran amb la col·laboració del departament d'orientació i amb

els tutors dels distints grups a qui s'ha d'impartir el projecte, a causa del fet que

aquests són qui més coneixen les característiques dels alumnes i qui, per tant,

poden contribuir  amb més facilitat  a assolir  el  clima de confiança que hem

esmentat  anteriorment  i  que és tan  necessari  per  afavorir  que els  alumnes

s'expressin de manera adequada.  A més,  cal  comentar  que la  dificultat  per

trobar hores disponibles és un altre motiu pel qual s'ha decidit dur a terme les

activitats a les sessions de tutoria al llarg de tot el curs.                                   

Els departaments didàctics d'educació plàstica i visual i d'educació eticocívica,

també s'hi veuran molt implicats, ja que al seu currículum es presenta un petit

apartat relacionat amb la no discriminació per sexes, punt que es pot enllaçar

amb  diferents  apartats  del  projecte,  com  el  de  rols  de  gènere  i  el  de

maltractament.  

Igualment, es comptarà amb la cooperació d'altres departaments didàctics que

usaran els diferents punts del projecte per a treballar competències i continguts

procedimentals propis del seu currículum. Així, per exemple, el departament de

llengua  catalana  i  literatura,  treballarà  distints  aspectes  del  bloc  1  del

currículum  establit  per  la  LOE  (de  comunicació),  per  mitjà  de  l'anàlisi,

comprensió i debat de diferents textos relacionats amb sexualitat. A diferència

d'aquest, el departament de música treballarà el bloc 4 (de contextos musicals)

a través de l'anàlisi i valoració de distintes peces musicals caracteritzades per

tenir  una  lletra  homòfoba  o  plena  de  discriminacions  sexistes.  Així,  cada

departament aportarà unes eines distintes per a tractar la sexualitat des d'un

enfocament diferent.                                     
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V.6.-ORGANITZACIÓ

Per  tal  d'organitzar-se  i  acordar  els  diferents  apartats,  s'ha  pensat  que  és

imprescindible que es duguin a terme una sèrie de reunions de coordinació.

Així, per començar és necessari que els principals treballadors implicats en el

projecte (tutors i docents del departament de ciències naturals i d'orientació) es

reuneixin  per  tal  d'establir  el  tema  i  els  objectius  del  possible  projecte  a

desenvolupar,  així  com  estudiar  l'estat  actual  del  tema  en  qüestió.  A

continuació, seria convenient reunir-se amb la resta de membres del claustre

amb la finalitat d'exposar-los la proposta i demanar-los la seva col·laboració. 

Un cop establits els participants del centre, és important que es definesquin els

aspectes concrets que es volen tractar i que es crei un qüestionari d'avaluació

inicial per diagnosticar els coneixements que tenen els alumnes en relació a

aquest tema. Després d'analitzar els resultats, és necessari  que els docents

que participen en el  projecte es posin en contacte amb treballadors d'altres

entitats del poble (del centre d'infermeria i del casal de joves) i amb els familiars

dels alumnes, per a explicar-los el grau de coneixement dels adolescents en

relació al tema de sexualitat i demanar-los que contribueixin amb la realització

del projecte. 

Una vegada s'han concretat els diferents participants, és important dissenyar

les diferents activitats i establir les diferents hores en què es desenvoluparan. 
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V.7.-T'ATREVEIXES A PARLAR DE SEXUALITAT?

A continuació s'exposen diferents activitats de la proposta t'atreveixes a parlar

de sexualitat?, pensada per dur a terme a les sessions de tutoria amb alumnes

de 1r d'ESO. Encara que ja s'ha comentat que la intervenció suposa el treball

de 5 blocs distints, per qüestions d'espai, només se'n desenvoluparan dos (el

de violència de gènere i el de diversitat sexual). Aquests, coincideixen amb els

temes  que,  segons  s'observa  amb  els  resultats  del  qüestionari  d'avaluació

inicial,  són  els  més  desconeguts  pels  alumnes.  La  resta  de  blocs,  seran

presentats de manera general, indicant els objectius específics que es pretenen

aconseguir amb el seu treball, així com els continguts conceptuals que es volen

tractar. 
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V.7.1.-BLOC 1. QUÈ ÉS LA SEXUALITAT?

Tal com s'ha comentat a l'estat de la qüestió, són molts els adolescents que no

tenen del tot clar el concepte de sexualitat i que sovint el confonen amb el de

sexe, gènere o altres similars. A més, és molt comú el fet que només tenguin en

compte els aspectes físics de la sexualitat i deixin de banda els psicoafectius i

altres igualment importants. Així, a aquest bloc es pretén aclarir el concepte de

sexualitat, així com exposar els drets sexuals i reproductius, per afavorir el seu

coneixement  i  fomentar  el  fet  que  els  alumnes  puguin  decidir  de  manera

autònoma en relació al seu propi cos i a la seva vida sexual i reproductiva. 

Objectius

Per tant, es pretén que amb la seva realització els alumnes siguin capaços de:

• Comprendre el  concepte de sexualitat,  així  com diferenciar-lo  d'altres

relacionats. 

• Concebre la sexualitat com una necessitat bàsica pel desenvolupament

personal. 

• Entendre  que  la  sexualitat  no  només  depèn  de  les  condicions

anatòmiques, fisiològiques i psicològiques dels individus, sinó que està

influïda  per  molts  altres  factors,  com  socials,  econòmics,  polítics,

culturals i ètics, entre altres.  

• Conèixer els drets sexuals i reproductius.

• Decidir de manera autònoma vers al seu propi cos i a la seva vida sexual

i reproductiva.

Continguts 

Així, al llarg del desenvolupament d'aquest bloc es treballaran principalment els

següents continguts conceptuals: 

• Sexualitat.

• Sexe. 

• Drets sexuals.

• Drets reproductius.
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V.7.2.-BLOC 2. VAL MÉS PREVENIR QUE CURAR?

Sense cap dubte! És evident que val més prevenir que curar. No obstant això,

tal com s'ha observat amb els resultats del qüestionari, pareix que gran part

dels adolescents de la nostra societat no ho tenen del tot i clar, fet que es veu

reflectit  en l'augment de diagnòstics de malalties de transmissió sexual dels

darrers anys. Així, per tal d'evitar aquest problema i promoure les pràctiques

sexuals segures, s'ha decidit dedicar el present bloc a l'estudi dels diferents

mètodes anticonceptius existents, a més dels seus possibles usos. A més, a

aquest bloc es pretenen treballar determinades malalties de transmissió sexual,

els seus símptomes i conseqüències, a fi de reflexionar sobre la importància de

cuidar la nostra salut sexual i fer ús dels mètodes prèviament mencionats. A

continuació, també es vol debatre sobre diversos mites d'ús quotidià relacionats

amb aquests, tal com: “domés mirant a algú ja m'adon de si té alguna malaltia

de  transmissió  sexual,  així  que  no  he  de  preocupar-me”  o  “només  els

drogodependents i les prostitutes contreuen malalties de transmissió sexual”.

Per últim, es pretén informar els alumnes dels recursos i serveis que tenen a la

seva disposició per a consultar qualsevol dubte relacionat amb sexualitat i a les

fonts a les quals poden recórrer per tal de trobar informació fiable i contrastada.

Objectius

Per tant,  es pretén que amb la realització d'aquest  bloc els  alumnes siguin

capaços de:

• Promoure la salut sexual, a més de desenvolupar una actitud crítica i

responsable vers a situacions arriscades. 

• Conèixer els mètodes anticonceptius masculins i femenins existents i els

seus usos.

• Reconèixer  els  símptomes  de  les  principals  malalties  de  transmissió

sexual,  així  com  identificar-ne  les  possibles  vies  de  transmissió  i

prevenció. 

• Prendre  consciència  de  la  gravetat  de  les  conseqüències  de  patir

qualsevol malaltia de transmissió sexual. 
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• Reflexionar  sobre  els  mites  més  freqüents  relacionats  amb  l'ús  de

mètodes anticonceptius i malalties de transmissió sexual. 

• Aprendre els recursos i serveis que la comunitat ofereix a les persones

joves en el camp de la sexualitat. 

Continguts

Així, amb la realització de les activitats d'aquest bloc es pretenen treballar els

següents continguts conceptuals: 

• Mètodes anticonceptius.

◦ Mètodes  de  barrera  no  químics  (preservatiu  masculí,  preservatiu

femení i diafragma).

◦ Mètodes de barrera químics (espermaticides i òvuls vaginals).

◦ Mètodes  hormonals  (píndola,  anell  vaginal,  injectables  i  implants

subcutanis).

◦ Dispositiu intrauterí (DIU)

◦ Mètodes permanents (vasectomia i lligadura de trompes).

• Anticoncepció d'urgència (píndola de l'endemà).

• Malalties de transmissió sexual (SIDA, VPH, sífilis, gonorrea, clamídia i 

altres).

• Mites i creences sobre mètodes anticonceptius i malalties de transmissió

sexual. 
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V.7.3.-BLOC 3. SAPS EL QUE COSTA MANTENIR UN FILL/A?

Els  embarassos  no  desitjats  tenen  múltiples  conseqüències  negatives  que

perjudiquen  els  afectats,  tant  a  nivell  físic  com  psicològic,  familiar,  social,

educatiu, laboral i econòmic, entre altres. Així, per tal d'evitar-los, s'ha decidit

dedicar un bloc de la present proposta a l'estudi i reflexió d'aquest tema. Per

tant, amb la realització d'aquest bloc es vol fomentar l'anàlisi de la incidència

d'embarassos  no  desitjats,  a  més  de  promoure  la  reflexió  sobre  les  seves

conseqüències. Per últim, també es vol proporcionar la suficient informació als

alumnes per poder desmentir certs falsos mites relacionats amb el tema, tal

com:  “no  és  possible  que  es  produeixi  l'embaràs  durant  el  procés  de

menstruació” o “a la primera relació no hi ha risc d'embaràs”. 

Objectius  

Així,  realitzant  les  activitats  d'aquest  bloc  es  pretén  que  els  alumnes

assolesquin els següents objectius: 

• Reflexionar sobre les múltiples conseqüències d'un embaràs no desitjat. 

• Analitzar el recent augment de la taxa d'avortaments i deduir-ne les 

possibles causes. 

• Prendre decisions responsables en les relacions sexuals i en la 

disposició de la maternitat o la paternitat, així com entendre la 

importància d'una responsabilitat compartida per tal d'evitar relacions 

arriscades.

• Desmentir falses creences i mites relacionats amb la sexualitat i els 

embarassos.

Continguts

A més, es vol aconseguir que es tractin els presents continguts conceptuals:

• Embaràs no desitjat. 

• Avortament. 

• Mites i creences sobre embarassos.
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V.7.4.BLOC 4. QUÈ ÉS LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE?

Tal com s'ha comentat a l'estat de la qüestió, la majoria d'adolescents d'avui en

dia no tenen del tot clar el concepte de violència de gènere i el que comporta.

D'aquesta manera, molts d'ells són incapaços d'identificar determinades formes

de violència i, per tant, les toleren. Per posar fi a aquesta situació, s'ha decidit

dedicar  el  present  bloc  del  projecte  al  tractament  d'aquest  tema,  posant

especial èmfasi a l'estudi de conductes sexistes, tal com el fet que en la majoria

dels casos són les dones les que s'encarreguen de la realització de les tasques

domèstiques, mentre que els homes solen ser responsables d'altres tipus de

tasques no vinculades amb la casa. Així, per una part, amb la realització de les

activitats d'aquest bloc, es pretén aclarir el concepte de violència de gènere,

així com els distints tipus existents. A més, per una altra part, es volen estudiar

les seves conseqüències, com es pot combatre i que mostren els mitjans de

comunicació i les persones en general en relació a aquest tema. Per últim, es

vol reflexionar sobre les conductes necessàries per a tenir una relació sana,

sense l'existència de cap acte violent. 

Continguts

Així, es pretén que amb la realització d'aquest bloc es treballin els continguts

presents a la següent taula:  

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

-Violència de gènere.

-Maltractament físic. 

-Maltractament psicològic. 

-Maltractament sexual. 

-Sexisme.

-Expressions sexistes d'ús 

quotidià.

-Rols de gènere.

-Creació d'una definició de violència de 

gènere.

-Anàlisi d'una història particular de 

violència de gènere.

-Reflexió sobre les possibles mesures que 

es poden dur a terme front un cas de 

violència de gènere.

-Anàlisi i avaluació de diferents missatges 

de contingut sexista emesos per mitjans de

comunicació, així com d'expressions i 

comportaments sexistes quotidians.

- Valoració de la importància del 

treball  en equip.

-Reconeixement de les TAC com a eina

fonamental en el procés 

d’aprenentatge.

-Adopció d'actituds crítiques vers a la 

violència de gènere. 

-Comprensió de la importància d'una 

ràpida actuació enfront de qualsevol 

signe de violència de gènere.
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V.7.4.1.-QUÈ SAPS D'AQUEST TEMA?

A continuació es presenta la primera activitat del bloc què és la violència de

gènere? Es tracta d'una activitat de coneixement i memòria que, per una part,

està destinada a percebre els coneixements previs que tenen els alumnes en

relació a la violència de gènere i, per una altra, a introduir el concepte real de

violència de gènere, així com els distints tipus existents.  

Objectius

Amb la realització d'aquesta activitat es vol que els alumnes siguin capaços de:

• Comprendre el concepte de violència de gènere.

• Identificar els diferents tipus de violència de gènere existents.

• Entendre el sexisme com un exemple quotidià de violència de gènere. 

Procediment

Per  a  la  realització  de  la  present  activitat  s'entregarà  una cartolina  a  cada

alumne.  A aquesta  hauran  d'anotar  les  tres  primeres  paraules  relacionades

amb violència de gènere que els passin pel cap, podent tractar-se de qualsevol

paraula:  emocions,  sentiments,  actes  o  altres.  A continuació,  els  alumnes

s'organitzaran  en  parelles  i  cada  alumne  haurà  de  mostrar  les  paraules

escollides a l'altre company, així com justificar la seva elecció.  Per tal d'atendre

a la diversitat, es faran les parelles de la manera més heterogènia possible, a fi

que els alumnes amb dificultats, puguin ser ajudats pels altres.  Després, tenint

en  compte  les  idees aportades per  ambdós alumnes,  crearan una definició

conjunta de violència de gènere,  que hauran de compartir  amb la  resta de

parelles de la  classe.  Per  últim,  entre tots  s'intentarà elaborar  una definició

completa de violència de gènere, tenint en compte les idees aportades per tot

l'alumnat. A més, es parlarà del sexisme com un exemple clar de violència de

gènere.  

En tot moment, l'instructor serà el responsable de dirigir l'activitat, corregir les

errades que cometin els alumnes i completar la informació donada en cas que

sigui insuficient.
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V.7.4.2.-COM ES POT COMBATRE?

La present activitat és una activitat d'anàlisi, comprensió i relació. Es centra en

l'estudi d'una història real de violència de gènere, per tal de fer reflexionar als

alumnes sobre la gravetat de les conseqüències de la violència de gènere i

sobre les múltiples actuacions que es poden dur a terme per a prevenir-la o

evitar-la.  

Objectius

Així, amb la realització d'aquesta activitat es vol que els alumnes puguin: 

• Analitzar una història particular de violència de gènere i comprendre la

gravetat de les seves conseqüències. 

• Entendre la importància d'una ràpida actuació enfront de qualsevol signe

de violència de gènere, així com reflexionar sobre les possibles mesures

que es poden dur a terme front un cas de violència de gènere. 

Procediment

Per realitzar aquesta activitat s'ha de visualitzar un vídeo que es centra en la

història  d'una adolescent  que  morí  com a conseqüència  de  la  violència  de

gènere. Llavors els alumnes,  en grups de 4, hauran de reflexionar sobre la

gravetat de les conseqüències de la violència de gènere i sobre si s'hagués

pogut evitar aquest succés i com. Per tant, hauran d'investigar sobre com es

pot prevenir aquest tipus de violència, i en cas que ja estigui present, com es

pot diagnosticar i quines mesures es poden dur a terme per a resoldre-la. Els

grups seran heterogenis per tal d'atendre a la diversitat i afavorir el fet que els

alumnes que presenten més dificultats puguin ser ajudats per la resta. A més,

per  facilitar  les  tasques  d'organització,  a  les  activitats  grupals  els  grups es

mantendran durant tot el projecte. 

L'activitat consta de dos graus d'obertura: un en el qual els alumnes treballaran

de  manera  autònoma  i  un  altre  en  el  qual  l'instructor  guiarà  als  alumnes,

facilitant-los una sèrie de recursos  i estratègies a les quals poden recórrer per

a  la  realització  de  la  tasca.  Tot  i  així,  es  pretén  que  aquest  segon  grau

d'obertura només es dugui a terme en cas que sigui estrictament necessari. 
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V.7.4.3.-QUÈ MOSTREN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ?

La present activitat es centra en l'anàlisi i avaluació de distints missatges de

contingut sexista emesos per determinats mitjans de comunicació, tal com la

ràdio i la televisió. Per tant, els alumnes hauran d'interpretar-los i comentar-los,

així  com  treure  conclusions  i  aportar  arguments  per  convèncer  als  seus

companys de la necessitat d'eliminar aquest tipus de contingut. 

Objectius

Amb aquesta activitat es vol que els alumnes assoleixin els següents objectius: 

• Analitzar diferents missatges amb contingut sexista emesos per diversos

mitjans de comunicació, com la ràdio i la televisió. 

• Reflexionar sobre el possible impacte dels missatges sexistes emesos

pels mitjans de comunicació en el desenvolupament de la societat. 

• Adoptar una actitud crítica vers a les conductes sexistes i als diferents

rols de gènere. 

Procediment

Per a la realització d'aquesta activitat els alumnes hauran de dividir-se en grups

de  quatre  persones  que,  com ja  s'ha  comentat,  seran  els  mateixos  que  a

l'activitat  anterior.  L'exercici  consisteix  a  analitzar  missatges  de  contingut

sexista emesos per mitjans de comunicació, com la ràdio i la televisió, entre

altres. Així, per a fer-ho, primer hauran d'escollir el material que volen estudiar,

com anuncis televisius dels productes comercials d'una determinada marca de

neteja, cançons d'un artista reconegut o qualsevol altre. Llavors, amb l'ús de les

TAC,  hauran  d'investigar  el  material  seleccionat  i  criticar-ne  les  conductes

sexistes presents, a més de reflexionar sobre la possible influència que poden

tenir sobre la vida i el desenvolupament de les persones. Un cop analitzat el

material  seleccionat,  hauran  de  crear-ne  un  similar,  però  eliminant-ne  el

contingut sexista. A continuació, cada grup haurà de presentar el material inicial

i el creat per ells mateixos a la resta dels companys de la classe i es durà a

terme una reflexió conjunta, en la qual es compararà l'impacte social d'ambdós

materials. 
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L'instructor serà el responsable de dirigir l'activitat i ajudar els alumnes en cas

que sigui  necessari,  oferint-los  una sèrie  de  preguntes  per  a  facilitar-los  la

realització  de  la  tasca,  tals  com:  quina  imatge  dels  homes  i  les  dones

transmeten aquests materials?, reflecteixen els continguts d'aquests materials

conductes quotidianes?, t'agraden?, com et fan sentir? I en quina mesura creus

que influeixen en el desenvolupament de la societat? Així, en principi l'activitat

consta de dos graus d'obertura diferents: un en el qual es dóna autonomia als

alumnes per treballar al seu gust, i un altre en el qual s'ofereixen una sèrie de

pistes per tal d'orientar-los una mica. A més, encara que aquesta no sigui una

activitat  qualificable,  l'instructor  entregarà  als  alumnes  la  següent  rúbrica,

també per a guiar-los sobre el que s'espera d'ells i incidir en aquells punts del

treball que es consideren més importants.  

Criteris Molt bé Bé Regular Malament

Selecció i crítica del
material inicial.

Es selecciona un
material adequat i de

contingut sexista.
S'estudia la imatge dels
homes i les dones que

emet. S'aporten diversos
exemples de situacions
sexistes.  Es reflexiona

sobre l'impacte del
material sobre el

desenvolupament social.

Es compleixen 3 dels
requisits anteriors. 

Es compleixen 2 dels
requisits anteriors. 

Només es compleix un
dels requisits anteriors. 

Creació del nou material.

El nou material és
creatiu. No presenta

errades. S'eliminen les
expressions sexistes.

Compta amb
protagonistes d'ambdós

sexes. 

Es compleixen 3 dels
requisits anteriors. 

Es compleixen 2 dels
requisits anteriors. 

Només es compleix un
dels requisits anteriors. 

Presentació del nou
material.

Es presenta el nou
material de forma clara.
S'usa una entonació i un

volum adequat. Les
postures i el llenguatge
corporal són correctes.

El temps s'ajusta al
preestablert.

Es compleixen 3 dels
requisits anteriors. 

Es compleixen 2 dels
requisits anteriors. 

Només es compleix un
dels requisits anteriors. 

Treball en equip. 

S'escull un secretari. Es
treballa en equip de

manera ordenada.  Tots
els membres participen

de manera

equitativa. Es respecten
les aportacions de tots

els companys.

Es compleixen 3 dels
requisits anteriors. 

Es compleixen 2 dels
requisits anteriors. 

Només es compleix un
dels requisits anteriors. 
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V.7.4.4.-I EL CARRER? 

La següent activitat  es basa en l'anàlisi  i  avaluació de distintes expressions

sexistes d'ús quotidià. Així, es pretén que els alumnes les comentin i aportin

arguments per convèncer als seus companys de la necessitat d'eliminar-les del

nostre de les nostres vides.

Objectius

Per tant, amb la realització d'aquesta es vol aconseguir que els alumnes siguin

capaços de:

• Analitzar  expressions  sexistes  d'ús  quotidià  per  tal  de  prendre

consciència de com impedeixen la igualtat entre gèneres.

• Detectar  comportaments  sexistes  i  adoptar  actituds  crítiques  vers

aquests. 

Procediment

Per  a  la  realització  de  la  present  activitat,  els  alumnes  hauran  d'analitzar

diferents expressions sexistes d'ús quotidià que afavoreixen la desigualtat entre

homes i dones. Per començar, l'instructor de l'activitat donarà un paper amb

una expressió sexista a cada dos alumnes. A continuació, hauran de reflexionar

sobre aquesta i comentar si creuen que es tracta d'una frase d'ús habitual i si

l'han  sentit  moltes  vegades  anteriorment.  Llavors,  cada  parella  exposarà

l'expressió que els ha tocat a la resta d'alumnes de la classe i es debatrà de

manera  conjunta  el  contingut  de  cada  una  d'aquestes  i  com  afecten  al

desenvolupament de la societat. 

Algunes de les expressions sexistes aportades per l'instructor seran: 

• D'un al·lot cap a una al·lota: Encarregat tu de cuinar. Jo sóc un desastre

i a tu se't dóna millor. 

• Diu un al·lot: la meva dona no es pot queixar perquè l'ajud molt a fer les

tasques de la casa. 

• Enga vés a fregar plats. 

• No m'agraden les teves amigues. 
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• La tenies a tir i no te la tirares, tu ets homosexual. 

• A un al·lot de veres li agraden totes. 

• Els al·lots de veres no ploren. 

• Corr com una nina.

• Pareixes un “marimacho”. 

• Una al·lota diu: Si duc un preservatiu a la maleta pensaran que estic

cercant rollo...

• Al meu al·lot no li agrada que treballi allà.

• Una al·lota diu: no puc venir perquè no tinc amb qui deixar el nin. 

• L'han escollit? Clar, amb l'escot que duia. 

 A més, els alumnes podran aportar altres oracions similars de contingut sexista

que coneguin i hagin sentit. 
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V.7.4.5.-ÉS POSSIBLE UNA RELACIÓ SENSE VIOLÈNCIA?

A continuació es mostra una activitat de síntesis, en la que els alumnes hauran

de crear un decàleg amb 10 normes per tal de tenir relacions sanes, mancades

de situacions violentes. 

Objectius

Duent a terme aquesta activitat es pretén que els alumnes siguin capaços de:

• Elaborar un decàleg amb 10 principis per evitar situacions de violència

de  gènere,  així  com  prendre  consciència  de  la  importància  de  tenir

relacions sanes.

Procediment

Aquesta activitat consisteix en l'elaboració d'un decàleg de manera individual.

Per  tal  d'ajudar  als  alumnes,  l'instructor  de  l'activitat  els  facilitarà  una base

d'orientació que explica detalladament les passes que s'han de seguir per a la

seva elaboració. A més, per atendre a la diversitat, es donarà un exemple a

aquells alumnes que ho requeresquin, a fi de guiar-los una mica i facilitar-los la

tasca. 

Base d'orientació: com es fa un bon decàleg? 

La següent base d'orientació mostra les diferents passes que s'han de dur a

terme per a realitzar un bon decàleg, que és  un conjunt de 10 normes que es

consideren  bàsiques  per  la  realització  d'una  activitat  concreta.  Així,  per  a

l'elaboració d'un decàleg és necessari: 

COM FER UNA DECÀLEG?

1.- Triar el tema del decàleg que vols elaborar. 

2.- Pensar idees que puguin ser claus per a l'elaboració del decàleg. Com més millor! 

3.- Seleccionar les 10 millors. 

4.- Ordenar-les per ordre de preferència, de més a menys importants. 

5.- Revisar les faltes d'ortografia. 

6.- Assegurar-se del fet que la redacció és correcta. 

7.-Donar-li un format atractiu i visual. 
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V.7.5.-BLOC 5.- QUÈ ÉS LA DIVERSITAT SEXUAL?

Encara  que  cada  vegada  hi  ha  més  acceptació  cap  a  la  diversitat  sexual,

segueixen existint  múltiples casos d'abús i  discriminació cap al  col·lectiu de

LGTB.  Per  aquest  motiu,  s'ha  decidit  enfocar  el  següent  bloc  a  l'estudi  i

tractament d'aquest tema. Així, les activitats que formen aquest bloc pretenen

detectar els coneixements i  idees prèvies dels alumnes en relació a aquest

tema, a més de presentar una sèrie de continguts relacionats i  d'analitzar i

reflexionar sobre com afecta el tema de la diversitat sexual a la societat. Per a

dur  a  terme  aquest  darrer  tipus  d'activitats,  s'estudiaran  els  missatges  que

emeten els mitjans de comunicació sobre el tema, així com les creences més

comunes que té la població en general. Per últim, s'intentarà empatitzar amb

aquell col·lectiu de persones que està qüestionant la seva orientació sexual,

per tal de fomentar el respecte i promoure la seva autoestima. 

Continguts

Per tant, amb el tractament d'aquest bloc es pretenen treballar els continguts

presents a continuació:

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

-Estereotip.

-Prejudici.

-Sexe. 

-Gènere. 

-Identitat sexual. 

-Orientació sexual. 

-Diversitat sexual.

-Homosexualitat.

-Heterosexualitat.

-Bisexualitat.

-Transsexualitat.

-Tolerància.

-Comprensió i reconeixement de distints 

termes (sexe, gènere, orientació sexual i 

identitat sexual) relacionats amb sexualitat 

mitjançant la classificació de distints 

personatges públics. 

-Anàlisi i debat de la imatge de parella que 

s'emet pels mitjans de comunicació, així 

com del grau d'acceptació de la societat 

cap a la diversitat sexual. 

-Reflexió sobre la gran influència dels 

prejudicis socials relacionats amb la 

diversitat sexual.

-Adopció d'una actitud de respecte i la 

tolerància pels distints tipus de 

sexualitat existents.

-Valoració de l'impacte de les ofenses 

i discriminacions de llenguatge 

relacionades amb la diversitat sexual. 

-Empatització amb aquelles persones 

que no tenen la seva orientació sexual

clara o bé que tenen por a manifestar-

la per temor a ser rebutjat. 

-Manteniment de l’autoestima en 

relació a la pròpia orientació sexual i 

identitat de gènere.
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V.7.5.1.-QUÈ SAPS D'AQUEST TEMA?

La següent activitat consisteix en una prova d'avaluació inicial de tipus KPSI,

en la qual els alumnes han de respondre en quin grau (d'1 a 5) serien capaços

de contestar certes preguntes relacionades amb diversitat sexual. 

Objectius

Així, amb la realització de la següent activitat es pretén:

• Esbrinar  el  grau de coneixement dels alumnes en relació  al  tema en

qüestió, per tal d'adaptar la resta d'activitats del bloc a les necessitats i

interessos concrets dels alumnes a qui es volen impartir.

• Promoure el fet que els alumnes s'adonin del nivell en què desconeixen

determinats  termes  relacionats  amb  la  diversitat  sexual,  així  com

identificar possibles idees errònies.         

Procediment

La  present  activitat  es  realitzarà  de  manera  individual.  Per  dur-la  a  terme,

s'entregarà  a  cada  alumne un  full  amb  el  següent  KPSI,  que  consta  de  6

preguntes relacionades amb diversitat sexual a les quals alumnes hauran de

contestar  donant una puntuació d'1 a 5 (on 1=no ho sé,  2=em sona, 3=ho sé a

mitges, 4=ho sé i 5=ho sé explicar).

                 

Ho saps explicar?

1=No ho sé   ;  2=Em sona   ;   3=Ho sé a mitges 
4=Ho sé   ;   5=Ho sé explicar

1r dia 2n dia

Quina diferència hi ha entre sexe i gènere?

Tenen el mateix significat els termes orientació sexual i identitat sexual?

A què fa referència el terme diversitat sexual?

Quin és el significat d'heterosexualitat?

En què es diferencien un homosexual i un bisexual?

Què és la transsexualitat?
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La taula consta de dues columnes que els alumnes hauran d'omplir i els serà

útil per saber com han avençat els seus coneixements amb la realització del

bloc.  Així,  el  primer dia,  abans de dur a terme la resta d'activitats  del  bloc,

hauran de respondre a la  primera  columna.  Després,  un cop acabades les

activitats  del  bloc,  hauran  de  completar  la  segona  columna i  comparar  els

resultats d'ambdues per saber tot el que han après. 
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V.7.5.2.-QUI ÉS QUÈ?  

Seguidament es presenta una activitat de coneixement i relació, en la qual els

alumnes hauran de reconèixer distints aspectes de la sexualitat (sexe, gènere,

orientació sexual i identitat sexual) de determinades figures públiques, només

amb l'observació d'una fotografia de cada un d'ells.   

Objectius  

Realitzant aquesta activitat es pretén que els alumnes siguin capaços de:

• Comprendre el concepte de diversitat sexual. 

• Reconèixer i distingir determinats termes relacionats amb la sexualitat,

tals  com:  sexe,  gènere,  orientació  sexual  i  identitat  de  gènere,  entre

altres. 

Procediment

Aquesta activitat es durà a terme amb els grups de 4 persones preestablerts. 

Per a dur-la a terme, s'entregaran a cada grup 8 fotografies de personatges

públics del món de la televisió, la música, el deport i la cuina, entre altres; que

seran  diferents  per  a  cada  grup.  Llavors  els  alumnes,  hauran  d'identificar

distints  aspectes  de la  sexualitat  (sexe,  gènere,  orientació  sexual  i  identitat

sexual) de cada un d'ells i anotar-los a una graella que se'ls donarà juntament

amb les fotografies.  Un cop completada la taula,  es passaran una sèrie de

diapositives amb les mateixes imatges que els alumnes han treballat. Llavors,

un portaveu de cada grup explicarà a la resta de companys de la classe les

conclusions a les quals han arribat amb les seves targetes i es farà una reflexió

comú, per tal d'aclarir els diferents conceptes tractats.

                                                        

Com a la resta d'activitats, l'instructor serà el responsable de guiar els alumnes

i de corregir-los en cas que cometin errades.
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V.7.5.3.-PER QUÈ SEMPRE HETEROSEXUALS?

A continuació,  es  presenta  una  activitat  d'anàlisi  i  avaluació  en  la  qual  els

alumnes hauran de reflexionar i treure conclusions sobre la imatge de parella

que sovint  mostren els  mitjans de comunicació i  el  grau d'acceptació  de la

societat  cap a l'homosexualitat.   A més,  hauran de debatre  i  argumentar  el

motiu de la necessitat d'una societat sense homofòbia.

Objectius

Amb la realització d'aquesta activitat es pretén que els alumnes siguin capaços

d'assolir els següents objectius:

• Promoure  el  respecte  i  la  tolerància  pels  distints  tipus  de  sexualitat

existents.

• Analitzar de manera crítica la imatge de parella que freqüentment s'emet

des dels mitjans de comunicació. 

• Reflexionar i debatre en relació al grau d'acceptació de la societat cap a

l'homosexualitat.

Procediment

Per  a  la  realització  d'aquesta  activitat  es  visualitzaran  una  sèrie  d'anuncis

publicitaris  d'una  marca  mundialment  reconeguda  de  preservatius  i  altres

productes relacionats amb sexualitat. Llavors, els alumnes s'agruparan en els

mateixos grups de quatre de sempre i hauran d'analitzar les característiques

dels tipus de parelles presents a aquests anuncis, així com reflexionar sobre el

grau  d'aparició  de  l'homosexualitat  als  distints  mitjans  de  comunicació  i

extreure'n les possibles causes. Un cop analitzats els anuncis, es durà a terme

un debat entre tots els alumnes de la classe sobre l'homofòbia i el rebuig vers

als homosexuals. 
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La primera part de l'activitat consta de dos graus d'obertura: un més obert, en el

qual són els alumnes qui decideixen com fer l'anàlisi i quins punts incloure; i un

altre  més  tancat,  en  el  qual  l'instructor  donarà  una  sèrie  de  preguntes  als

alumnes per tal de guiar-los sobre quins punts és important reflexionar. 

Algunes de les preguntes que pot realitzar l'instructor són: 

• Creus que a aquest anunci es té en compte la diversitat sexual?

• Poden  els  homosexuals  fer  ús  dels  productes  que  es  publiciten  a

aquests anuncis?

• Per què penses que no hi apareix cap parella homosexual?

• Creus  que  els  anuncis  publicitaris,  en  general,  tenen  en  compte

l'homosexualitat?

• Series capaç de comentar un mínim de tres anuncis publicitaris en els

quals hi apareguin parelles homosexuals?

• Creus que l'homosexualitat està totalment acceptada? Per què? 

No obstant això, en principi, es pretén que tots els grups realitzin l'activitat amb

el grau obert, encara que l'instructor disposa d'aquestes preguntes per ajudar

els alumnes en cas que sigui necessari. 
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V.7.5.4.-ENS HEM DE CREURE  TOT EL

 QUE ENS DIUEN ELS LLIBRES?

Seguidament es presenta una activitat d'anàlisi i  aplicació en la qual s'haurà

d'estudiar el contingut homòfob difós per una coneguda editorial que publica

llibres de secundària.

Objectius

Amb aquesta  activitat  es  pretén que els  alumnes assolesquin  els  següents

objectius:

• Conèixer que tothom té els mateixos drets, independentment de la seva

condició sexual.

• Comprendre que les relacions homosexuals impliquen el mateix risc que

les  heterosexuals,  sempre  que  es  donin  de  manera  imprudent  i  poc

adequada. 

• Entendre que un ambient òptim i apropiat per a la formació d'una família

no depèn de la condició sexual d'aquells que la formen. 

• Reflexionar sobre la gran influència dels perjudicis socials en temàtiques

relacionades amb l'homosexualitat.

• Raonar i debatre en relació al grau d'acceptació de l'homosexualitat. 

Procediment

Per a realitzar aquesta activitat, s'entregarà a cada grup de 4 una notícia que,

tal  com indica  el  titular,  explica  que els  autors  d'un  quadern  didàctic  de  3r

d'ESO es comprometen a  eliminar-lo,  a  causa del  contingut  "homòfob"  que

conté.

Així, primer de tot, se'ls demanarà que analitzin en petits grups el contingut del

quadern  i  que  anotin  a  un  paper  comú  a  tot  el  grup,  els  diferents  factors

necessaris per a la formació i educació d'una família, així com les principals

causes que determinen el fet que una relació sexual sigui arriscada. Per tal de

fomentar el fet que tots els membres del grup participin i aportin idees, es durà
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a terme la dinàmica del full rotatori. Aquesta consisteix bàsicament, en el fet

que un membre del  grup, comença a anotar un apartat  al  full,  el  del  costat

n'escriu un altre diferent i així successivament fins que novament s'arriba a qui

ha començat la ronda, que en cas que tengui més idees, pot continuar-la.

Un cop acabada aquesta temàtica, es posaran en comú els factors i causes

que han comentat els diferents membres de cada grup i es farà un petit debat

per a reflexionar sobre diverses afirmacions presents al mencionat quadern, tal

com:   “la  relació  homosexual  suposa  un  major  risc  per  a  la  salut”  i

“l'heterosexualitat és l'entorn més òptim per a l'educació dels fills”, entre altres.
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V.7.5.5.-I EL CARRER?

Aquesta  activitat,  basada  principalment  en  l'anàlisi  d'estereotips  relacionats

amb  l'orientació  sexual,  està  pensada  per  complementar  l'activitat  anterior.

Així,  igual que l'altra, aquesta també és una activitat d'anàlisi,  que té com a

funció reflexionar sobre la concepció de diversitat sexual que té la major part de

la societat actual.                                                              

Objectius

Així,  es  pretén que amb la  realització  d'aquesta  els  alumnes assoleixin  els

següents objectius: 

• Comprovar  la  gran  quantitat  de  prejudicis  i  estereotips  que  hi  ha  en

relació  al  tema  de  l'orientació  sexual,  així  com  desmentir  la  seva

validesa.

• Entendre  que  l'orientació  sexual  no  determina  la  personalitat  i  el

comportament de les persones.

• Analitzar la visió global que es té de la diversitat  sexual i  el  grau en

aquesta és acceptada per la societat. 

• Examinar  la  importància  de  la  comunicació  en  la  transmissió

d'estereotips. 

• Fomentar actituds assertives en relació a les ofenses i discriminacions

de llenguatge relacionades amb la diversitat sexual. 

Procediment

Per a la realització d'aquesta activitat es faran grups de 4 persones i a cada un

d'ells se'ls entregaran quatre targetes amb un fals mite sobre diversitat sexual.

Llavors, hauran de reflexionar sobre el contingut de cada targeta, per concloure

si és o no falsa. Per últim, es posaran en comú els resultats de tots els alumnes

de la classe.  Alguns dels falsos mites presents a les targetes són: els homes

"afeminats" són homosexuals, l'homosexualitat no és natural,  l'homosexualitat

és un vici i els homosexuals són promiscus per naturalesa, entre altres.  
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V.7.5.6.-COM CREUS QUE ES SENTEN?

A continuació  es  presenta  una  activitat  de  síntesi,  anàlisi  i  avaluació,  que

consisteix  en  la  creació  d'una  història  basada  en  el  moment  en  que  un

homosexual decideix descobrir la seva orientació sexual. 

Objectius

Així, es pretén que amb la realització d'aquesta activitat els alumnes assoleixin

els següents objectius: 

• Empatitzar  amb  aquelles  persones  que  no  tenen  la  seva  orientació

sexual clara o bé que tenen por a manifestar-la per temor a ser rebutjat. 

• Reflexionar  sobre  possibles  casos  de  discriminació  causats  per

diferències d'orientació sexual. 

• Fomentar el respecte i la tolerància vers als distints tipus de sexualitat. 

• Promoure l’autoestima de tothom en relació a la seva orientació sexual i

identitat de gènere.

Procediment

Per  a  la  realització  d'aquesta  activitat  els  alumnes  hauran  de  dividir-se  en

grupets de quatre persones. Llavors, a cada grupet se'ls entregarà un full amb

una història inacabada sobre persones que tenen dubtes de la seva orientació

sexual  o  tenen  por  a  enfrontar-se  a  la  societat  a  l'hora  de  confessar-la.  A

continuació, entre els distints membres del grup hauran d'escriure un fi per a la

història, representar-la davant tota la classe i reflexionar sobre els sentiments i

dubtes que pensen que poden tenir les persones a l'hora de fer aquest pas.

Per últim, es durà a terme un debat conjunt en el qual es discutirà sobre el

rebuig, la discriminació i els abusos que sovint pateixen els homosexuals pel fet

de tenir aquesta condició sexual i el temor que aquest fet els pot provocar a

l'hora de descobrir la seva orientació sexual. 
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V.7.6.-QUÈ HAS APRÈS?

Com  ja  s'ha  comentat  anteriorment,  a  causa  del  caràcter  transversal  del

present projecte, no es pot qualificar als alumnes. No obstant això, sí que es

pot avaluar-los i per a fer-ho s'ha decidit tenir en compte tant la seva opinió

com la dels companys que han format part del seu de grup de 4. Per tant, els

alumnes seran els responsables únics d'establir la seva pròpia valoració i per

dur-la a terme comptaran amb el qüestionari que realitzaren a l'inici del projecte

i amb una graella d'autoavaluació i una altra de coavaluació. 

Per una part, els alumnes valoraran els nous coneixements i percepcions sobre

sexualitat adquirits al llarg de la realització del projecte, per mitjà de la resolució

de les preguntes del qüestionari  d'avaluació inicial  que dugueren a terme al

principi  del  projecte.  D'aquesta  manera,  compararan  les  noves  respostes

donades amb les antigues, a fi de comprovar tot el que han après i com han

canviat els seus pensaments. A més, d'aquesta manera també s'avaluarà el

projecte en si, ja que permet visualitzar si ha estat un projecte profitós i útil i si

s'han presentat dificultats a l'hora de tractar algun aspecte en concret.  

Per  una  altra  part,  els  alumnes  comptaran  amb  la  següent  graella

d'autoavaluació, per tal d'avaluar l'esforç, ganes i treball que han dedicat a les

diferents  sessions  del  projecte.  A aquesta  graella  si  especifiquen una sèrie

d'actituds, com seguir les normes de comportament o respectar el professor i

els  companys,  que els  alumnes hauran de valorar  d'1  a  4  (on  1=mai,  2=a

vegades,  3=quasi  sempre  i  4=sempre).  A més,  consta  d'una  columna  de

comentaris  perquè  els  alumnes  anotin  qualsevol  aspecte  relacionat  amb

aquestes que considerin rellevant. 
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AUTOAVALUACIÓ

Actitud 1 2 3 4 Comentaris

Has seguit les normes
de comportament?

Has respectat tant el
professor com els teus

companys?

Has escoltat
atentament?

Has participat quan ha
estat necessari?

Has col·laborat en els
treballs en grups?

Nota global.

A més, per tal d'avaluar la tasca realitzada per la resta de companys de grup de

4, s'entregarà a cada alume un full amb la següent graella de coavaluació.  A

aquesta  hauran  d'expressar  el  treball  que  han fet  la  resta  de  membres de

l'equip, valorant diferents actituds amb una nota d'1 a 4. A més, també compten

amb un espai per anotar els comentaris que considerin adients. 

COAVALUACIÓ

Actitud
1=mai ; 2= a vegades ; 3= quasi sempre i 4=sempre

Com
pany

1

Com
pany

2

Com
pany

3
Comentaris

Ha ajudat a organitzar el grup

Ha participat de manera activa en l'elaboració del treball

Ha fet aportacions interessants

Ha estat respectuós amb els companys

Ha ajudat a la resta de companys quan ha estat necessari

Altres
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Per últim, per tal de saber el que pensen els alumnes del projecte realitzat, se'ls

entregarà  el  següent  qüestionari.  Aquest  està  format  per  una  sèrie  de

preguntes  formulades amb la  intenció d'esbrinar  quins són els  punts  forts  i

febles del projecte, per a poder millorar-lo de cara al futur

AVALUACIÓ DEL PROJECTE

1.-Creus que ha estat útil la realització

d'aquest projecte?

2.-Què és el que has après?

3.-Quines coses creus que et queden per

aprendre?

4.-Quina és  l'activitat que més t'ha agradat? I
el bloc?

5.-I la que menys? I el bloc?

6.-Què milloraries de cara al futur?

7.-Quina nota li posaries d'1 a 10?
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10

                                                                                                                                        51



V.8.-CONCLUSIONS FINALS

1.-A diferència d'altres països europeus, als centres educatius espanyols no

s'imparteixen assignatures específiques d'educació sexual. A més, encara que

a la LOE consta que el tema de la sexualitat s'ha d'estudiar a diferents àrees

d'educació secundària, el seu tractament és insuficient i poc adequat, ja que

només s'estudien els aspectes generals del tema i a través de metodologies

d'ensenyament tradicionals, que no motiven als alumnes. 

2.-La gran majoria d'adolescents a qui s'ha passat el qüestionari d'avaluació

inicial,  es  caracteritzen  per  tenir  escassos  coneixements  sobre  tots  els

aspectes  de  sexualitat  (mètodes  anticonceptius,  malalties  de  transmissió

sexual, embarassos no desitjats,  diversitat sexual i violència de gènere) que es

plantegen al  qüestionari.  No obstant  això,  mantenen relacions sexuals  amb

certa freqüència, pel que la seva salut sexual està en risc.  

3.-L'edat d'iniciació de les relacions sexuals és cada vegada més precoç. Per

tant, és necessari tractar el tema de la sexualitat amb els alumnes de tots els

nivells de secundària, ja que tots es veuen afectats per aquesta qüestió. 

4.-Les metodologies merament informatives que generalment s'han aplicat fins

el moment per a tractar el tema d'educació sexual no són gaire efectives, pel

que és necessari tractar aquesta informació de forma més creativa i divertida,

per mitjà de la  realització d'activitats  dinàmiques,  participatives,  actives i  de

caràcter investigador, que fomentin el fet que els alumnes construeixen el seu

propi aprenentatge.  

5.-Amb la present proposta es pretén crear una eina atractiva i dinàmica per tal

de tractar diferents aspectes del tema de la sexualitat, des de múltiples àmbits

distints i amb els alumnes de tots els nivells de secundària, tenint en compte els

seus interessos i necessitats concretes. 
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V.11.-ANNEXES

Els annexes del present treball, estan formats per: 

• El qüestionari d'avaluació inicial que es passà als alumnes d'ESO per tal d'esbrinar

els seus coneixements en temes relacionats amb la sexualitat.

• El pla d'explotació que es seguí per analitzar les respostes

• Els resultats del qüestionari en forma de taula.

• Uns  comentaris  finals,  que  resumeixen  tots  els  valors  presents  a  la

taula prèviament mencionada.  
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V.11.1.-QÜESTIONARI

A continuació  es  presenta  el  qüestionari  que es  passà  als  alumnes  d'ESO.  Entre  els

alumnes qüestionats, n'hi ha 88 de 1r d'ESO, 56 de 2n, 62 de 3r i 22 de 4t.

T'ATREVEIXES A PARLAR 
DE SEXUALITAT?

El present qüestionari forma part d'un estudi de la Universitat de les Illes Balears sobre els
coneixements i hàbits sexuals dels adolescents de la teva edat. Per tant, té com a objectiu
tenir en compte tots els aspectes negatius actuals respecte a aquest tema per a millorar-los
de cara al futur.

NO ES TRACTA D'UN EXAMEN! 
No té cap pes sobre la nota ni hi ha respostes bones i dolentes. 

A més, és ANÒNIM! 
No has  de  posar  el  teu nom i  les  respostes  són  totalment confidencials.  Per  tant,  et
demanam que siguis el més sincer possible i que no et deixis influenciar pel que responen els
teus companys. Recorda que tota la informació que ens aportis ens serà molt útil. 

Les preguntes del qüestionari es divideixen en 4 blocs: dades generals, què saps?, què penses?
I què fas? A més hi ha diversos tipus de preguntes. Per un part,  hi ha 5 preguntes obertes
en les quals se't deixa un espai en blanc perquè responguis amb tota la informació que vulguis.
A més, hi ha una pregunta vertader-fals, en la qual hauràs d'indicar aquells anunciats que són
vertaders i avaluar els que són falsos. La resta de preguntes són de caràcter tancat. Per tant,
has d'indicar l'opció o  opcions que més s'ajustin a la teva manera de pensar. Per a marcar-les
és suficient en fer una creu sobre el cercle corresponent. En cas que t'equivoquis, et demanam
que senyalis d'alguna manera l'error per a no tenir-lo en compte. 

Per últim, volem agrair-te la teva participació i informar-te del fet que qualsevol suggeriment,
comentari i/o aportació ens serà molt útil. 
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BLOC 1. DADES GENERALS
Quin és el teu sexe?

Home.
Dona.

Quina edat tens?
12.
13.
14.
15.
16 o més.

BLOC 2. QUÈ SAPS?

1.-Quins mètodes anticonceptius coneixes?

2.-Segons la teva opinió, quins dels mètodes anticonceptius que has esmentat a la pregunta
anterior eviten la transmissió de malalties?

3.-Quines malalties de transmissió sexual coneixes?

4.-Com definiries l'homosexualitat? 

5.-En què consisteix el maltractament? 

6.-Quines de les següents afirmacions són vertaderes? 
Marca les vertaderes amb una creu i corregeix aquelles que són falses. Pot haver-hi més d'una
opció vertadera en cada cas.
Sobre l'embaràs...

Es pot produir només amb un petó. 
Durant una primera relació sexual no et pots quedar embarassada. 
Quan la dona té la menstruació no és possible quedar-se embarassada.
Només amb l'ejaculació hi ha possibilitat d'embaràs. 

Sobre el preservatiu...
És suficient en col·locar-lo abans de l'ejaculació. 
Només es pot usar una vegada. 
És aconsellable usar-ne diversos al mateix temps perquè la protecció sigui més efectiva. 
Els lubricants liposolubles (com vaselina, olis i altres) fan malbé el làtex que els formen
i, per tant, no és recomanable usar-ne. 
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Sobre la píndola...
Engreixa i produeix esterilitat i la caiguda dels cabells.
La presa d'antibiòtics contraresta el seu efecte.  
Si no es pren un dia, hi ha possibilitat d'embaràs. 
La de l'endemà, protegeix durant tot un mes. 

Sobre malalties de transmissió sexual...
Tots els mètodes anticonceptius protegeixen de la seva transmissió. 
La marxa enrere és un mètode eficaç per evitar-les.
No es contagien amb el sexe oral i anal. 

BLOC 3. QUÈ PENSES?

7.-Penses que a la gent li fa vergonya parlar de sexualitat?
Sí, a la majoria.
Sí, a molta gent.
Sí, a alguns. 
No.
No ho sé.

8.-Creus que, en general, els adolescents de la teva edat estan ben informats sobre aquest
tema?

Sí, la majoria.
Sí, molts.
Sí, alguns. 
No.
No ho sé.

9.- Què penses sobre les xerrades sobre sexe que es donen als instituts?
Mai he estat a cap.
No són gens efectives.
No són gaire efectives. 
Són efectives, però haurien de ser més freqüents. 
Són efectives.
Haurien d'explicar experiències reals. 
Haurien de ser més participatives.
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10.-Penses que els adolescents són responsables amb la seva sexualitat?
Sí, la majoria.
Sí, molts.
Sí, alguns. 
No.
No ho sé.

11.- Per quins motius creus que moltes parelles no utilitzen protecció? 
Pensen que no els hi passarà res.
No tenen prou informació sobre el tema. 
Els agafa d'imprevist. 
Van beguts o drogats i no s'adonen. 
No tenen com aconseguir els mètodes. 
No ho sé.

12.-Segons la teva opinió, qui ha de preocupar-se d'evitar possibles embarassos? 
L'al·lota.
L'al·lot.
Els dos.
No ho sé. 

13.-Qui penses que s'ha de fer responsable d'evitar possibles transmissions de malalties? 
L'al·lota.
L'al·lot.
Els dos.
No ho sé.

14.-Creus que les tres situacions que   es reflecteixen a la imatge 
es respecten per igual?
Sí, totalment. 
Sí, quasi sempre. 
Sí, en alguns casos.  
No, mai. 
No ho sé. 

15.-Quins dels següents comportaments creus que és normal en una parella?
Pots marcar tantes opcions com vulguis.
Pegar-se i tractar-se violentament.
Amenaçar-se.
Prohibir a l'altre determinats fets com sortir amb certs amics/es.
Controlar les amistats i les cridades i missatges de l'altre. 
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Insultar-se. 
Criticar-se.
Controlar la vestimenta de l'altre. 
Cap de les anteriors.
No ho sé.

BLOC 4. QUÈ FAS? 

16.-Tens parella?
Sí, aquesta és la meva primera parella.
Sí i anteriorment, ja n'havia tingut d'altres.
No, però n'he tingut. 
No i mai n'he tengut.

17.-Tens relacions sexuals? 
No, mai. 
Sí, a vegades. 
Sí, molt sovint. 
Sí, sempre.
Altres. 

18.-A quina edat tingueres la primera relació sexual?
Menys de 13.
13.
14.
15.
16 o més.
No he tingut cap relació sexual.

19.-T'ha afectat, a tu o algun company teu, la pressió del grup a l'hora d'iniciar-te a  
tenir relacions sexuals?
No, gens. 
Sí, un poc. 
Sí, molt. 
Sí, completament.
Altres. 
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20.-D'on has tret la informació que tens sobre sexualitat? 
Classe.
Amics.
Pares.
Altres familiars.
Internet.
Llibres
Porno.
Experiència personal. 
Altres. 

21.-Parles amb els teus familiars sobre temes de sexualitat?
Sí, amb la meva mare.
Sí, amb el meu pare. 
Sí, amb ambdós pares. 
Si, amb altres familiars. 
No. 

22.-En cas que la resposta anterior sigui que sí, amb quina freqüència hi parles?
Molt sovint. Tractam el tema amb molta normalitat. 
Diverses vegades l'any. 
Molt poc. 
Altres.

En cas que la resposta a la pregunta  21 sigui que no, quin creus que és el motiu?
Els meus familiars no estan informats sobre el tema. 
Per falta de temps. 
Per vergonya.
Altres.

23.-Has tingut alguna vegada o coneixes el cas d'algun amic que hagi tengut una relació sexual
no segura?

No, mai. 
Sí, alguna vegada. 
Sí, diverses vegades. 
Sí, sempre.
Altres. 
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24.-A qui demanes o demanaries ajuda en cas de tenir una relació sexual no segura?
A ningú. 
Als amics. 
Als pares.
 Altres familiars. 
Al metge de capçalera.
Al farmacèutic.
Al centre de planificació juvenil. 
 Al tutor/educador. 
Altres.

25.-Saps el cas d'algun homosexual que sigui rebutjat per la seva condició sexual?
No, de cap.
Sí, d'algun.
Sí, de molts. 
Sí, de tots. 
No conec cap homosexual. 

26.-Coneixes  algú  que  hagi  patit  o  patesqui  alguna  d'aquestes  situacions  amb  la  seva  
parella?

2 3 4 5 6

No, ningú.
Sí, algú.
Sí, molta gent. 
No ho sé. 

Si la resposta a l'anterior pregunta és sí, marca quina o quines situacions concretes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Si to et calles,
en pagaràs les
conseqüències!

PUM! Beneita, no
serveixes per

res!

No m'agrada
que portis

aquest vestit
curt!

Et prohibesc
que surtis

amb aquesta!

Mostrem amb
qui parles tant
per whatsapp!



Ja has acabat el qüestionat. Només et queda una cosa més, indicar-nos el teu número secret. 

És possible que tornem a necessitar la teva ajuda per respondre aquest mateix o un altre
qüestionari. Per tant, ens interessa tenir un número secret per a cada persona que respon a

aquest qüestionari. 
Aquest número es correspon amb les teves inicials, la data del teu aniversari i el nombre de

germans que tens.  

Així, per exemple el nombre secret de n'Antònia Crespí Roig, que nasqué el 23 de maig i que
té una germana és: 

A     C     R    23    05    01

Escriu ara el teu número secret:

Inicial Dia de
naixement

Mes de
naixement

Nombre de
germans/esNom Cognom 1 Cognom 2

MOLTES GRÀCIES PER RESPONDRE EL QÜESTIONARI.
 LA TEVA AJUDA ENS SERÀ MOLT ÚTIL! 
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V.11.2.-PLA D'EXPLOTACIÓ DEL QÜESTIONARI

A continuació es presenta el pla d'explotació del qüestionari,  on s'especifiquen algunes

dates importants d'aquest, tal com la seva intenció, la tipologia de preguntes que el formen

i la informació que es vol obtenir amb cada pregunta, entre altres coses.

Intenció del qüestionari

El  següent  qüestionari  s'ha  elaborat  amb  la  finalitat  d'esbrinar  els  coneixements,

pensaments i hàbits sexuals que tenen els adolescents que actualment cursen Educació

Secundària Obligatòria. 

L'objectiu principal d'aquest es centra a fer un diagnòstic del que saben, el que pensen i

com actuen els adolescents pel que fa referència a aquest tema i en cas que els resultats

sexuals  no  siguin  els  desitjats,  identificar  les  possibles  causes  i  actuar,  d'acord  amb

aquestes, per a millorar la seva salut sexual. Per tant, la intenció és tenir en compte les

respostes dels participants per a realitzar una proposta d'educació sexual adaptada als

seus  interessos  i  necessitats,  posant  especial  èmfasi  en  aquells  aspectes  que  o  bé

desconeixen o bé ignoren. 

Així, el qüestionari comprèn el tractament de diferents àmbits relacionats amb la sexualitat,

com són  l'existència  de diferents mètodes anticonceptius i els seus usos, els embarassos

no desitjats  i  la transmissió de malalties. També fa referència a l'homosexualitat  i  a la

violència de gènere, així com al secretisme en què normalment els adolescents tracten

aquest tema.  
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Tipologia de preguntes

El present qüestionari consta de preguntes que es poden classificar en tres categories:

1. Coneixements (què saben): 1, 2, 3, 4, 5, i 6. 

2. Creences (què pensen): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15.

3. Hàbits (què fan): 29, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26. 

Les preguntes de la primera categoria es centren bàsicament a esbrinar la informació que

els  adolescents  tenen  respecte  a  aquest  tema,  així  com  esbrinar  la  creença  d'idees

errònies.

Les cinc primeres preguntes són de caràcter obert. En aquestes, es plantegen qüestions

generals sobre sexualitat i  es deixa un espai en blanc perquè els alumnes qüestionats

l'omplin amb els coneixements que tenen en relació a cada una d'elles. 

La següent, la pregunta número 6, és una qüestió de vertader-fals. A més, es demana als

adolescents qüestionats que corregeixin aquelles respostes que són errònies, a fi de reduir

la probabilitat d'encertar per sort. En aquesta, es demanaran diverses idees relacionades

amb falsos mites sobre sexualitat que circulen per la societat i que sovint es creu molta

gent. 

Les qüestions de la segona categoria tenen la finalitat de conèixer l'opinió dels adolescents

respecte  a  diferents  temes  relacionats  amb  la  sexualitat.  Són  preguntes  tancades

multiopció. Per tant, els adolescents hauran d'escollir l'opció que més s'adequa al seu punt

de vista i marcar-la. A més, aquestes sempre presenten una resposta alternativa (no ho sé

o altres),  per aquells que no es sentin identificats amb la resta de respostes. En aquests

casos, se'ls demanarà als alumnes qüestionats que anotin comentaris o suggeriments per

aportar més informació. 

Per últim, les preguntes de la darrera categoria tenen la intenció d'analitzar com actuen els

adolescents en relació al tema de la sexualitat. Igualment com en el cas anterior, aquesta

categoria  consta  de  preguntes  tancades  multiopció,  en  les  quals  els  alumnes  han de

seleccionar l'opció que més s'adequa a la seva opinió. 

Dintre d'aquestes dues categories hi ha dues preguntes que s'acompanyen d'il·lustracions.

La  primera  fa  referència  a  l'homosexualitat,  mentre  que  l'altre  tracta  el  tema  del

maltractament. 
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Informació que es vol obtenir amb cada pregunta del qüestionari

BLOC 1. DADES PERSONALS

Aquest bloc consta de dues preguntes de dades personals on es demanen l'edat i el sexe

dels alumnes qüestionats per saber si  són factors  que influeixen en els coneixements,

actituds i pensaments que tenen sobre sexe.

BLOC 2. QUÈ SAPS?

Totes les preguntes d'aquest bolc són especialment importants per a conèixer el que saben

els adolescents sobre qüestions generals de la sexualitat,  com l'ús i  tipus de mètodes

anticonceptius,  la  prevenció  de  malalties  de  transmissió  sexual,  l'homosexualitat  i  el

maltractament. Es consideren preguntes essencials, ja que es pensa que determinaran el

grau de consciència i com actuen els adolescents vers aquest tema.

Pregunta 1

La primera pregunta del qüestionari té la finalitat d'esbrinar quin coneixement tenen els

adolescents sobre els  distints  mètodes anticonceptius existents.  Com ja  s'ha comentat

abans,  és  una  pregunta  de  caràcter  obert.  Per  tant,  es  deixa  un  espai  als  alumnes

qüestionats, a fi de no interferir en la seva resposta i perquè ens expliquin tot el que saben

sobre el tema. Per aquest motiu, per a avaluar-la es tindrà en compte la present graella. 

Nivell 0
Si  es  respon  a  la  pregunta  de  manera  errònia,  indicant  falsos  mètodes
anticonceptius, com són la marxa enrere, la dutxa vaginal i el coit durant la
menstruació.

Nivell 1
Si  es  deixa  en  blanc  la  resposta  i,  per  tant,  no  es  coneix  cap  mètode
anticonceptiu. 

Nivell 2
Si es coneixen els anticonceptius més freqüents, com el preservatiu masculí i
la píndola. 

Nivell 3 Si saben de l'existència d'entre 3 i 7 mètodes anticonceptius diferents. 

Nivell 4 Si coneixen més de 7 mètodes anticonceptius. 

Les respostes a aquesta pregunta es tindran en compte a l'hora de dissenyar la proposta

sobre educació sexual i depenent del grau de coneixement dels adolescents sobre aquest

tema s'elaboraran unes activitats o altres i s'inclouran uns mètodes anticonceptius o uns
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altres. Per exemple, en cas que els alumnes qüestionats elaborin respostes del nivell 0 i,

per  tant,  indiquin  falsos  mètodes  anticonceptius,  es  farà  especial  èmfasi  en  proposar

activitats destinades a avaluar aquests pensaments erronis. Per contra, si les respostes a

aquesta  pregunta  mostren  que  tots  els  participants  tenen  clars  quins  mètodes

anticonceptius existeixen, només es durà a terme un breu repàs. 

Pregunta 2

La segona pregunta del qüestionari té com a objectiu descobrir quin coneixement tenen els

alumnes sobre l'efecte protector  de determinats anticonceptius sobre la  transmissió  de

malalties. Igualment és una pregunta oberta, en la que es deixa que l'adolescent expliqui

tots els seus coneixements. Per a la seva avaluació serà necessari la següent taula. 

Nivell 0
Si  es  respon  a  la  pregunta  de  manera  errònia,  indicant  mètodes
anticonceptius que no eviten la transmissió de malalties, com la píndola.

Nivell 1
Si  no  es  respon  a  la  pregunta  i,  per  tant,  no  es  coneix  cap  mètode
anticonceptiu que eviti la transmissió de malalties. 

Nivell 2 Si es coneix un mètode anticonceptiu que evita la transmissió de malalties. 

Nivell 3
Si  es  sap  de  l'existència  de  2  o  3  mètodes  anticonceptius  que  evitin  la
transmissió de malalties. 

Nivell 4
Si es coneixen més de tres mètodes anticonceptius que evitin la transmissió
de malalties. 

De la mateixa manera, les respostes a aquesta pregunta s'utilitzaran per a dissenyar una

proposta educativa adaptada als coneixements dels qüestionats. Així, es destinaran més o

menys activitats a aquest tema, depenent del grau de coneixement dels participants. Per

tant, si moltes de les respostes pertanyen al nivell d'avaluació 0, 1 i 2, es realitzaran moltes

activitats adreçades a educar els adolescents en aquest aspecte. En canvi, si la majoria de

respostes  pertanyen  al  nivell  3  i  4,  es  dedicarà  menys  temps  al  tractament  d'aquest

problema. 

Pregunta 3

La següent qüestió es realitza per a esbrinar si els adolescents són conscients de la gran

quantitat de malalties de transmissió sexual existents. De la mateixa manera, es tracta

d'una qüestió oberta. Per tant, a l'hora d'analitzar les respostes es tindrà en compte la

present graella d'avaluació.
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Nivell 0
Si es respon a la pregunta de manera errònia, indicant malalties que no són
de transmissió sexual. 

Nivell 1
Si  no  es  respon  a  la  pregunta  i,  per  tant,  no  es  coneix  cap  malaltia  de
transmissió sexual. 

Nivell 2 Si es coneixen 1 o 2 malalties de transmissió sexual.

Nivell 3 Si es sap de l'existència de 3 o 4 malalties de transmissió sexual.

Nivell 4 Si es coneixen més de 5 malalties de transmissió sexual. 

Igualment  que en els  casos anteriors,  les  respostes  d'aquesta pregunta  es  tindran en

compte a l'hora de realitzar la proposta i  seran molt útils per saber en quins punts cal

incidir i treballar més. 

Pregunta 4

La  realització  de  la  quarta  pregunta  del  qüestionari  va  encaminada  a  descobrir  els

coneixements  que tenen els  adolescents  en relació  a l'homosexualitat,  així  com en la

detecció de possibles prejudicis i faltes de respecte vers aquest col·lectiu. En tractar-se

d'una pregunta de caràcter  obert,  per  a avaluar-la es seguiran els punts presents a la

graella d'avaluació que es mostra a continuació. 

Nivell 0 Si es respon a la pregunta erròniament.

Nivell 1 Si no es respon a la pregunta.

Nivell 2
Si es respon a la pregunta correctament, però la definició de sexualitat no és
del tot completa. 

Nivell 3
Si  es  respon  a  la  pregunta  correctament,  donant  una  definició
d'homosexualitat completa.

Igual  que en els  casos  anteriors,  les  respostes  a  aquesta  pregunta  s'utilitzaran  per  a

dissenyar una proposta d'educació sexual adaptada a les mancances i necessitats dels

adolescents que han participat.

Pregunta 5 

Aquesta  qüestió  té  com  a  finalitat  el  fet  d'esbrinar  que  entenen  els  adolescents  per

maltractament, així com el grau de consciència que tenen sobre el tema. De la mateixa

manera que els casos anteriors, es tracta d'una pregunta oberta per la qual és necessària

una graella d'avaluació. 
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Nivell 0
Si es respon a la pregunta de manera errònia, donant una mala definició del
que és el maltractament.

Nivell 1 Si no es respon a la pregunta. 

Nivell 2
Si  es  respon  a  la  pregunta,  però  només  s'esmenta  uns  dels  tipus  de
maltractament (físic, psíquic o sexual).

Nivell 3
Si  es  respon  a  la  pregunta  i  es  comenten  dos  dels  tres  tipus  de
maltractament. 

Nivell 4
Si  es  respon a la  pregunta  de  manera completa  i  fent  referència  als  tres
possibles casos de maltractament. 

Igualment, les respostes a aquesta pregunta seran utilitzades per a l'elaboració d'una bona

proposta  d'educació  sexual,  que es  correspongui  amb els  coneixements  dels  alumnes

qüestionats.

Pregunta 6

La present qüestió té la intenció d'esbrinar si els adolescents creuen els falsos mites sobre

sexualitat que sovint circulen per internet i altres fonts d'informació poc fiables. Es tracta

d'una qüestió de caràcter tancat, en la que els alumnes han d'identificar aquells enunciats

que són correctes i avaluar els erronis. Tracta temes d'especial interès com l'embaràs, l'ús

de la  píndola i  del  preservatiu  i  les  malalties de transmissió  sexual.  És important,  per

diagnosticar  les  falses  creences que tenen els  adolescents  sobre aquests  determinats

aspectes de la sexualitat i per actuar d'acord amb aquestes. 

BLOC 3. QUÈ PENSES?

Les preguntes d'aquest bloc estan encaminades a saber el que pensen els adolescents

sobre la sexualitat i el grau de consciència que tenen en relació a la necessitat de mantenir

hàbits sexuals saludables. Com ja s'ha comentat, són preguntes multiopció. Per tant, a

l'hora d'analitzar-se es farà un estadístic de la proporció en què s'han respost les diferents

opcions. 

Pregunta 7

La pregunta 7 del qüestionari  té com a objectiu esbrinar si els alumnes pensen que la

sexualitat és un tema tabú, del qual sovint la gent s'avergonyeix de parlar-ne. Es tracta

aquesta  qüestió,  ja  que  es  considera  important  que  es  pugui  parlar  de  sexualitat  de
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manera oberta, per tal que els adolescents siguin capaços de demanar totes les dubtes

que tenguin al respecte. Per tant, les respostes a aquesta pregunta ens seran molt útils per

poder  fer  alguna  activitat  a  la  proposta  d'educació  sexual  adreçada  a  millorar  aquest

aspecte, en cas que sigui necessari. 

Pregunta 8

La present pregunta té la finalitat d'esbrinar el que pensen els adolescents sobre el grau

d'informació  que  tenen  sobre  la  sexualitat,  en  general.  Es  tracta  d'una  qüestió  molt

interessant, ja que és important conèixer el  que pensen els adolescents i saber si senten

que estan desinformats o bé si pensen que estan informats, encara que la informació de la

qual disposin no sigui del tot adequada. Es tendrà en compte aquesta qüestió a l'hora de

realitzar la proposta, ja que es considera que la informació és un punt clau per aconseguir

l'èxit educatiu. 

Pregunta 9

La  següent  pregunta  està  una  poc  relacionada  amb l'anterior.  Sabem que  part  de  la

informació  que  tenen  molts  d'adolescent  sobre  sexualitat  prové  de  les  xerrades  que

aquests han tingut a l'institut. Per tant, és interessant saber el que penses sobre aquestes,

si són útils o no, si haurien de ser més freqüents, etc. Així, a l'hora d'establir la proposta

educativa sobre sexe, és important tenir en compte les respostes  a aquesta pregunta a fi

de saber si és necessari o no dur a terme xerrades d'aquest tipus. 

Pregunta 10

La  següent  pregunta  es  realitza  amb  la  intenció  d'esbrinar  que  pensen  els  alumnes

qüestionats sobre el grau de responsabilitat dels adolescents pel que fa referència a temes

sexuals. És ben sabut, que sovint tenen lloc accidents (com embarassos no desitjats o

transmissió de malalties) com a conseqüència del fet que els adolescents tenen pràctiques

sexuals no segures. Per tant, aquesta és una pregunta interessant per saber si en són

conscients i en cas contrari, prendre mesures adaptar la proposta de millora a aquesta

situació. 
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Pregunta 11

Aquesta  pregunta  està  estretament  relacionada  amb  la  qüestió  anterior,  sobre

irresponsabilitat a l'hora de mantenir  relacions sexuals. És evident,  que moltes parelles

adolescents no utilitzen protecció a l'hora de realitzar pràctiques sexuals. Llavors, interessa

saber quines creuen que en són les causes principals per a determinar si aquest problema

és causat per una falta d'informació, de consciència, de mitjans o altres i utilitzar aquesta

informació a l'hora de dissenyar la proposta educativa. 

Pregunta 12

Igualment la qüestió número 12 també està una mica lligada amb la responsabilitat sexual.

A aquest cas concret, se'ls demana als qüestionats sobre quin membre de la parella (l'al·lot

i/o l'al·lota) creuen que ha de preocupar-se per evitar possibles embarassos. Les respostes

a aquesta pregunta seran molt  útils  per  saber si  consideren a ambdós sexes igual  de

responsables a l'hora de prendre precaucions i per posar mesures, a través de la proposta

educativa, en cas que això no sigui així. 

Pregunta 13

La pregunta 13 del qüestionari és bastant similar a l'anterior, però a aquest cas es demana

sobre quin membre de la parella (l'al·lot i/o l'al·lota) creuen que ha de preocupar-se per

evitar la transmissió de malalties a través de pràctiques sexuals. De la mateixa manera,

l'objectiu d'aquesta qüestió és saber si els adolescents pensen que ambdós membres de la

parella  són  igual  de  responsables.  En  cas  contrari,  s'hauria  d'actuar  per  mitjà  de  la

proposta educativa.

Pregunta 14

La següent pregunta té la intenció de saber que pensen els alumnes qüestionats sobre el

respecte que en general es té cap a les parelles homosexuals. La resposta a aquesta

pregunta, igual com en els casos anteriors, serà molt útil a l'hora de dissenyar la proposta

d'educació sexual. Per tant, si els resultats mostren que el grau de respecte que es té vers

a les parelles homosexuals és baix, es prendran mesures i es crearan activitats enfocades

a conscienciar els alumnes sobre la llibertat de decidir sobre la pròpia sexualitat.  
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Pregunta 15

La pregunta 15 fa referència al maltractament i té com a objectiu esbrinar si els consideren

com a normal determinades conductes relacionades amb el maltractament. Per tant, les

respostes  s'usaran  a  l'hora  de  realitzar  la  proposta  educativa,  per  saber  quin  grau

d'importància atorgar a aquest aspecte i per determinar el tipus d'activitat que s'han de dur

a terme. 

BLOC 4. QUÈ FAS?

Les preguntes d'aquest bloc tenen com a objectiu conèixer com actuen els adolescents a

l'hora de mantenir relacions sexuals. Es consideren essencials, ja que permeten establir

relacions entre el que saben, el que pensen i com actuen. Igualment que les qüestions del

bloc  anterior,   són  preguntes  multiopció.  Per  tant,  a  l'hora  d'analitzar-se  es  farà  un

estadístic de la proporció en què s'han respost les diferents opcions proposades. 

Pregunta 16

La realització d'aquesta pregunta té la finalitat de conèixer a quina edat comencen a tenir

parella  els  adolescents  qüestionats.  A més,  és  important  tenir  en  compte  la  resposta

d'aquesta a l'hora d'analitzar les respostes de la resta de preguntes. 

Pregunta 17

Aquesta pregunta es realitza per tal d'esbrinar en quina freqüència tenen relacions sexuals

els  adolescents.  Aquesta  és  una  dada  molt  important  a  l'hora  d'elaborar  la  proposta

d'educació sexual, ja que si s'observa, per exemple, que cap alumna de 1r i 2n no tenen

relacions sexuals,  les activitats podrien anar més adreçades a la resta de cursos.  Per

contra,  si  els  resultats  mostren  que  les  relacions  sexuals  s'inicien  a  edats  més

primerenques, s'haurien de dur a terme aquestes activitats a tots els cursos. 

  

Pregunta 18

Aquesta pregunta està una mica relacionada amb l'anterior. En aquest cas, té la intenció

de conèixer en quina edat solen tenir els adolescents la seva primera relació sexual, dada

que  com ja  hem mencionat  creim que  s'ha  de  tenir  en  compte  a  l'hora  d'elaborar  la

proposta d'educació sexual. 
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Pregunta 19

La  present  qüestió  es  realitza  per  tal  de  saber  com  afecta  la  pressió  del  grup  als

adolescents a l'hora d'iniciar-se en les seves primeres relacions sexuals. Creim que és una

qüestió important, ja que en cas que la influència sigui força important, consideram que

seria  interessant  introduir  a  la  proposta  d'educació  sexual  alguna activitat  adreçada  a

tractar aquest tema en particular.

Pregunta 20

La qüestió 20 del qüestionari va adreçada a esbrinar d'on han tret els alumnes qüestionats

la informació sobre sexualitat que tenen. Pensam que és necessari que els adolescents

disposin d'informació fiable i contrastada. Per tant, la resposta a aquesta pregunta és molt

important a l'hora de crear la proposta educativa, ja que ens permet incorporar diverses

activitats enfocades a millorar aquest aspecte de la sexualitat dels adolescents. 

Preguntes 21 i 22 

Aquestes  qüestions van adreçades a conèixer  si  els  adolescents parlen amb els  seus

familiars sobre sexualitat, amb quina freqüència i en cas que no en parlin, quins ens són

els motius. Pensam que és especialment important comunicar-se sobre aquest tema amb

persones amb experiència, com poden ser els familiars. Per tant, és molt important tenir en

compte les respostes a aquestes preguntes a l'hora de dissenyar la proposta educativa.

Així, per exemple, en cas que els alumnes qüestionats ens responguin que no parlen molt

sovint d'aquest tema amb els seus familiars perquè els hi fa vergonya tant a ells com als

seus  familiars,  seria  interessant  incorporar  activitats  adreçades als  pares  o  altres,  per

incorporar-los activament en la tasca educativa dels seus fills. 

Pregunta 23

La pregunta  23  està  molt  relacionada amb preguntes  anteriors  sobre responsabilitat  a

l'hora de mantenir relacions sexuals. La diferència principal entre aquestes radica en què

la primera demana el que pensen els adolescents, mentre que aquesta fa referència al que

fan, a com actuen. Per tant, consideram que és igualment important tenir-les en compte

ambdues a l'hora d'elaborar la proposta. 
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Pregunta 24

Aquesta  pregunta  té  l'objectiu  de  conèixer  a  qui  recorren  o  recorrerien  els  alumnes

qüestionats en cas de mantenir una relació sexual no segura. 

Pregunta 25

La següent pregunta té la finalitat de saber si els alumnes qüestionats coneixen algun cas

concret  d'homosexual  que es sent  rebutjat  per  la  seva condició sexual.  La resposta a

aquesta  és  molt  interessant,  ja  que  pot  ser  molt  útil  a  l'hora  d'elaborar  la  proposta

d'educació  sexual.  Per  tant,  si  la  resposta  aquesta  és  positiva,  s'haurien  d'incloure

determinades activitats adreçades a tractar aquest tema. 

Pregunta 26

Aquesta qüestió té com a objectiu conèixer com és d'habitual pels adolescents el tema del

maltractament. L'anàlisi de la resposta a aquesta pregunta serà utilitzar de cara al futur per

a realitzar la nova proposta d'educació sexual. Així, depenent de quina sigui la resposta

més  freqüent,  s'actuarà  d'una  manera  o  una  altra,  per  a  prevenir  i/o  evitar  aquest

problema. 

Explotació del qüestionari

Les diferents respostes de cada una de les preguntes del qüestionari aporten informació

sobre el que els adolescents saben, pensen i fan vers a la sexualitat. Per tant, com ja s'ha

comentat totes elles seran molt útils a l'hora de dissenyar la proposta d'educació sexual, ja

que es considera essencial partir de les mancances i necessitats específiques que aquests

tenen perquè les activitats  a  realitzar  resultin  efectives.  Així,  una vegada analitzades i

contrastades  les  respostes  a  les  diferents  qüestions  s'haurà  de  decidir  quins  dels

continguts s'estudiaran més profunditat i quins, a causa d'un major grau de coneixement

per part dels qüestionats, es tractaran de manera superficial.

A continuació es presenten les hipòtesis plantejades i que es pretenen confirmar o no una

vegada els participants hagi respost el qüestionari. Per a fer-ho s'hauran d'analitzar les

respostes de cada bloc per separat, a més de ser contrastades amb les respostes de les

qüestions d'altres blocs.  
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Hipòtesi 1

Hi ha un alt grau de desconeixement per part dels adolescents de temes relacionats amb

la sexualitat, com són els tipus i usos dels anticonceptius, les estratègies de prevenció de

malalties de transmissió sexual, l'homosexualitat i el maltractament, així com la creença

de falsos mites. 

                                                                         

Es tracta d'analitzar la puntuació global del bloc 2.  

Hipòtesi 2

L'elevat grau de desconeixement dels adolescents sobre temes de sexualitat és causat

en gran mesura per la poca eficiència de les xerrades que es donen als instituts. 

Es tracta de comparar la puntuació global del bloc 2 amb les respostes de la pregunta 9.

Hipòtesi 3

Hi ha una relació important entre la informació vàlida que tenen els adolescents sobre

sexualitat i les fonts d'on l'han tret. 

Es tracta de comparar la puntuació global del bloc 2 amb les respostes de les preguntes

20, 21, i 22. 

Hipòtesi 4

L'ús de fonts d'informació poc fiables per part dels adolescents és causat pel secretisme

en què normalment es tracta el tema de la sexualitat i  per la poca confiança que els

adolescents tenen amb els seus familiars en relació a aquest tema. 

Es tracta de comparar les respostes de la pregunta 20 amb les de les preguntes 7, 21 i

22. 
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Hipòtesi 5

Els  adolescents,  en  general,  estan  poc  conscienciats  de  la  greu  problemàtica  que

comporten els hàbits sexuals poc saludables. 

Es tracta d'analitzar les respostes de les preguntes 10, 11, 12 i 13. 

Hipòtesi 6

Hi  ha  una  relació  directa  entre  uns  coneixements  poc  adequats  sobre  determinats

aspectes de la sexualitat i  una baixa percepció de la problemàtica que comporten els

hàbits sexuals poc saludables. 

Es tracta de comparar la puntuació global del bloc 2 amb les respostes de les preguntes

10, 11, 12 i 13.  

Hipòtesi 7

Hi ha una estreta correspondència entre el que pensen els adolescents sobre sexualitat i

com actuen.

Es tracta de comparar la puntuació global de bloc 3 amb la del 4. 

Hipòtesi 8

La majoria d'adolescent no mantenen una actitud adequada vers a la sexualitat.

Es tracta d'analitzar les respostes de les preguntes 20, 21, 22, 23 i 24.

Hipòtesi 9

Hi ha una estreta correlació entre com afecta la pressió del grup als adolescents i el fet

de tenir parella i mantenir relacions sexuals frequentment. 

Es tracta de comparar la resposta de la pregunta 19 amb les de les preguntes 17 i 18.
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Hipòtesi 10

El maltractament entre parelles adolescents és molt abundant i sovint aquest col·lectiu no

sap definir-lo ni és conscient de les conseqüències que comporta.

Analitzar les respostes de les preguntes 5, 15 i 26.

Hipòtesi 11

Hi  ha  una  forta  correspondència  entre  el  sexe  i  l'edat  dels  adolescents  i  els  seus

coneixements, pensaments i actituds sobre sexualitat. 

Es  tracta  de  contrastar  la  informació  present  a  les  dades  personals  dels  alumnes

qüestionats amb la puntuació global dels blocs 1 amb la del 3. 

Per últim, una vegada posat en pràctica el programa d'educació sexual proposat, es durà a

terme un post-test per veure el grau d'efectivitat de les nostres intervencions i  si s'han

produït millores significatives quant als coneixements, pensaments i actituds dels alumnes

afectat per l'aplicació d'aquest.
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V.11.3.-RESULTATS DEL QÜESTIONARI
Taula amb el percentatge de respostes donades pels alumnes dels diferents cursos.

1.-Quins mètodes anticonceptius coneixes? 

Respostes (%) 1r d'ESO 2n d'ESO 3r d'ESO 4t d'ESO

Nivell 0 4,55 8,93 16,13 9,09

Nivell 1 35,23 1,79 3,23 4,55

Nivell 2 45,45 62,5 32,26 31,82

Nivell 3 14,77 26,79 41,94 50

Nivell 4 0 0 6,45 4,55

2.-Segons la teva opinió, quins dels mètodes anticonceptius que has esmentat a la pregunta anterior

eviten la transmissió de malalties?

Nivell 0 6,82 8,93 8,06 0

Nivell 1 47,73 42,86 4,84 9,09

Nivell 2 45,45 48,21 80,65 86,36

Nivell 3 0 0 0 0

Nivell 4 0 0 0 0

3.-Quines malalties de transmissió sexual coneixes?

Nivell 0 3,41 5,36 3,23 0

Nivell 1 28,41 16,07 4,84 13,64

Nivell 2 65,91 76,79 75,81 63,64

Nivell 3 2,27 1,79 16,13 18,18

Nivell 4 0 0 0 4,55

4.-Què és per a tu l'homosexualitat? 

Nivell 0 23,86 8,93 6,45 0

Nivell 1 15,91 12,5 3,23 18,18

Nivell 2 23,86 33,93 24,19 13,64

Nivell 3 36,36 44,64 66,13 68,18

5.-En què consisteix, segons el teu punt de vista, el maltractament? 

Nivell 0 12,64 12,5 9,68 4,55

Nivell 1 28,74 21,43 6,45 18,18

Nivell 2 32,18 39,29 25,81 40,91

Nivell 3 21,84 21,43 54,84 31,82

Nivell 4 4,6 5,36 3,23 4,55

7.-Penses que a la gent li fa vergonya parlar de sexualitat?

Sí, a la majoria. 28,41 19,64 14,52 13,64

Sí, a molta gent 14,77 21,43 25,81 31,82

Sí, a alguns 39,77 48,21 41,94 50
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No 5,68 10,71 8,06 4,55

No ho sé 11,36 0 9,68 0

8.-Creus que, en general, els adolescents de la teva edat estan ben informats sobre aquest tema?

Sí, la majoria 23,86 21,43 16,13 18,18

Sí, molts 15,91 16,07 9,68 0

Sí, alguns 36,36 30,36 43,55 68,18

No 11,36 23,21 20,97 13,64

No ho sé 12,5 8,93 9,68 0

9.- Què penses sobre les xerrades sobre sexualitat que es donen als instituts?

Mai he estat a cap 45,45 30,43 23,47 3,7

No són gens efectives 3,41 4,35 2,04 0

No són gaire efectives 1,14 8,7 6,12 11,11

Són efectives, però haurien de ser més

freqüents
19,32 24,64 25,51 18,52

Són efectives 14,77 10,14 7,14 22,22

Haurien d'explicar experiències reals 11,36 8,7 21,43 29,63

Haurien de ser més participatives 4,55 13,04 14,29 14,81

10.-Penses que els adolescents són responsables amb la seva sexualitat?

Sí, la majoria 10,23 8,93 3,23 0

Sí, molts 5,68 10,71 6,45 13,64

Sí, alguns 34,09 44,64 51,61 40,91

No 23,86 26,79 29,03 36,36

No ho sé 26,14 8,93 9,68 9,09

11.- Per quins motius creus que moltes parelles no utilitzen protecció? 

Pensen que no els hi passarà res 26,67 30,43 35,9 48,15

No tenen prou informació del tema 12 9,78 11,97 7,41

Els agafa d'imprevist 18,67 17,39 16,24 11,11

Van beguts o drogats i no s'adonen 28 27,17 22,22 22,22

No tenen com aconseguir els mètodes 3,33 7,61 6,84 0

No ho sé 9,33 7,61 6,84 11,11

12.-Segons la teva opinió, qui ha de preocupar-se d'evitar possibles embarassos? 

L'al·lota 12,5 12,5 8,06 9,09

L'al·lot 1,14 1,79 0 0

Els dos 84,09 82,14 88,71 90,91

No ho sé 2,27 3,57 3,23 0

13.-Qui penses que s'ha de fer responsable d'evitar possibles transmissions de malalties? 

L'al·lota 1,14 8,93 0 0

L'al·lot 15,91 7,14 4,84 100
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Els dos 77,27 82,14 90,32 0

No ho sé 15,91 7,14 4,84 0

14.-Creus que les tres situacions que es reflecteixen a la imatge es respecten per igual?

Sí, totalment 27,27 23,21 25,81 22,73

Sí, quasi sempre 7,95 14,29 14,52 22,73

Sí, en alguns casos 42,05 30,36 38,71 31,82

No, mai 14,77 25 17,74 22,73

No ho sé 7,95 7,14 3,23 0

15.-Quins dels següents comportaments creus que és normal en una parella?

Pegar-se i tractar-se violentament 1,96 0 0 0

Amenaçar-se 4,9 0 0 0

Prohibir a l'altre determinats fets com sortir

amb certs amics/es
7,84 5,36 0 7,69

Controlar les amistats i les cridades i

missatges de l'altre
7,84 12,5 3,23 19,23

Insultar-se 3,92 0 0 7,69

Criticar-se 2,94 3,57 3,23 7,69

Controlar la vestimenta de l'altre 6,86 0 0 7,69

Cap de les anteriors 52,94 73,21 90,32 46,15

No ho sé 10,78 5,36 3,23 3,85

16.-Tens parella?

Sí, aquesta és la meva primera parella 1,14 1,79 8,06 0

Sí i anteriorment, ja n'havia tingut d'altres 19,32 16,07 12,9 18,18

No, però n'he tingut 44,32 50 59,68 36,36

No i mai n'he tengut 35,23 32,14 19,35 45,45

17.-Tens relacions sexuals? 

No, mai 92,05 80,36 70,97 63,64

Sí, a vegades 2,27 7,14 12,9 13,64

Sí, molt sovint 2,27 3,57 8,06 9,09

Sí, sempre 2,27 3,57 3,23 9,09

Altres 1,14 5,36 4,84 4,55

18.-A quina edat tingueres la primera relació sexual?

Menys de 13 3,41 1,79 3,23 0

13 3,41 5,36 1,61 0

14 1,14 3,57 14,52 4,55

15 0 3,57 6,45 31,82

16 o més 0 1,79 1,61 0

No he tingut cap relació sexual 92,05 83,93 72,58 63,64
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19.-T'ha afectat, a tu o algun company teu, la pressió del grup a l'hora d'iniciar-te a tenir relacions

sexuals?

No, gens 92,05 80,36 77,42 77,27

Sí, un poc 1,14 7,14 14,52 9,09

Sí, molt 0 0 3,23 0

Sí, completament 1,14 1,79 3,23 0

Altres 5,68 10,71 1,61 13,64

20.-D'on has tret la informació que tens sobre sexualitat?

Classe 22,07 15,82 19,08 18,46

Amics 28,64 23,73 29,61 15,38

Pares 15,49 11,3 13,16 12,31

Altres familiars 7,04 10,17 7,89 3,08

Internet 4,23 10,73 10,53 13,85

Llibres 2,35 6,78 3,29 3,08

Porno 7,51 10,17 5,92 13,85

Experiència personal 4,69 4,52 4,61 9,23

Altres 7,98 6,78 5,92 10,77

21.-Parles amb els teus familiars sobre temes de sexualitat?

Sí, amb la meva mare 15,91 14,29 17,74 13,64

Sí, amb el meu pare 2,27 3,57 0 4,55

Sí, amb ambdós pares 6,82 10,71 14,52 22,73

Si, amb altres familiars 11,36 10,71 4,84 9,09

No 63,64 60,71 62,9 50

22.-En cas que la resposta anterior sigui que sí, amb quina freqüència hi parles?

Molt sovint. Tractam el tema amb molta

normalitat
6,24 13,64 21,74 27,27

Diverses vegades l'any 28,13 31,82 34,78 9,09

Molt poc 65,63 54,55 39,13 54,55

Altres 0 0 4,35 9,09

En cas que la resposta a la pregunta  21 sigui que no, quin creus que és el motiu?

Els meus familiars no estan informats sobre

el tema
1,79 0 0 0

Per falta de temps 7,14 0 10,26 9,09

Per vergonya 67,86 85,29 69,23 54,55

Altres 23,21 14,71 20,51 36,36

23.-Has tingut alguna vegada o coneixes el cas d'algun amic que hagi tengut una relació sexual no

segura?
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No, mai 60,23 48,21 30,65 27,27

Sí, alguna vegada 26,14 37,5 24,19 27,27

Sí, diverses vegades 12,5 10,71 37,1 40,91

Sí, sempre 1,14 3,57 6,45 0

Altres 0 0 1,61 4,55

24.-A qui demanes o demanaries ajuda en cas de tenir una relació sexual no segura?

A ningú 10,88 6,98 7,14 0

Als amics 29,93 23,26 26,79 25

Als pares 29,25 32,56 23,21 38,89

Altres familiars 6,8 16,28 14,29 11,11

Al metge de capçalera 8,16 10,47 9,82 11,11

Al farmacèutic 4,08 3,49 5,36 2,78

Al centre de planificació juvenil 4,76 2,33 6,25 5,56

Al tutor/educador 2,04 2,33 4,46 2,78

Altres 4,08 2,33 2,68 2,78

25.-Saps el cas d'algun homosexual que sigui rebutjat per la seva condició sexual?

No, de cap 37,5 37,5 27,42 45,45

Sí, d'algun 18,18 35,71 43,55 27,27

Sí, de molts 10,23 7,14 24,19 13,64

Sí, de tots 7,95 1,79 0 0

No conec cap homosexual 26,14 17,86 4,84 13,64

26.-Coneixes algú que hagi patit o patesqui alguna d'aquestes situacions amb la seva parella?

No, ningú 53,41 48,21 45,16 36,36

Sí, algú 29,55 26,79 40,23 45,45

Sí, molta gent 6,82 17,86 11,29 13,64

No ho sé 10,23 7,14 3,23 4,55

Si la resposta a l'anterior pregunta és sí, marca quina o quines situacions concretes.

1 23,91 16,22 14,29 8,33

2 10,87 8,11 12,5 12,5

3 21,74 18,92 16,07 4,17

4 6,52 13,51 12,5 29,17

5 17,39 21,62 16,07 16,67

6 19,57 21,62 28,57 29,17
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V.11.4-COMENTARI DELS RESULTATS

Resultats primer d'ESO

En general, els alumnes de 1r d'ESO tenen molt poca informació sobre els temes que es

tracten al qüestionari. Cometen moltes errades, com afirmar que l'avortament, el lubricant,

els tampaxs i  el picardies són mètodes anticonceptius, que les píndoles protegeixen de

malalties de transmissió sexual, que l'ébola, el càncer i el constipat són malalties d'aquest

tipus i que el maltractament és únicament físic i es dóna exclusivament d'homes a dones.

Destaca la qüestió de l'homosexualitat, per ser en la que més errors importants han comès

(24,15%). Alguns comenten que l'homosexualitat es dóna quan dues persones s'estimen i

tenen una relació sexual,  independentment de si són del  mateix sexe o no. Alguns ho

relacionen amb la bisexualitat,  altres amb la transsexualitat  i  altres amb l'androgínia. A

més, són molts els alumnes que només parlen d'homosexualitat entre homes.

Pel que fa a les preguntes sobre el que pensen, la gran majoria comenta que pensa que a

la gent li fa vergonya parlar de sexualitat, que els adolescents estan poc informats sobre el

tema i que són irresponsables. En relació a les xerrades, comenten que encara que la

majoria no ha estat a cap els hi agradaria que fossin més freqüents i que expliquessin fets

reals. A més, cal comentar que la gran majoria (82,23%) pensen que l'homosexualitat no

es  respecta  per  complet.  Destaca,  que  pel  que  fa  al  maltractament,  la  majoria  dels

alumnes (52,94%), afirma que no és normal mantenir cap dels comportaments proposats a

la pregunta 15. No obstant això, totes les altres opcions també han estat marcades. Així,

alguns alumnes consideren normal prohibir a l'altre membre de la parella determinar fets

com sortir amb certs amics/es i controlar les amistats i les cridades i missatge de l'altre.

Quant als hàbits sexuals, cal comentar que la majoria dels alumnes, ja han tingut parella,

però només un 6,8%  d'aquests, han respost que han tingut relacions sexuals. No obstant

això, cal destacar que molts dels alumnes que no s'inclouen a aquest percentatge han

marcat l'opció d'altres, indicant que practiquen sexe oral. Per tant, en realitat el percentatge

és major.  

Pel que fa a les fonts d'on han extret la informació relacionada amb sexualitat, la majoria

comenta als amics. A més quasi tots (63,64%) afirmen que no parlen del tema amb els

pares per vergonya. Comenten que no han tengut relacions sexuals no segures i que en

cas que en tinguessin demanarien ajuda als amics. Per últim, només un 33,36% afirmen si

coneixen casos de maltractament i d'homosexuals que són rebutjats per la seva condició

sexual.
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 Resultats 2n d'ESO

Pel que fa als alumnes de 2n d'ESO, tenen un coneixement molt més elevat dels temes

que es tracten al qüestionari.  Així  i  tot,  segueixen cometent moltes errades i  en alguns

casos deixen la pregunta en blan o bé comenten que no en saben la resposta. Destaquen

els  resultats  de  la  pregunta  2  sobre  quins  mètodes  anticonceptius  protegeixen  de  la

transmissió de malalties, ja que quasi la meitat dels enquestats (42,86%) no la sabuda

contestar.

En relació a les preguntes del segon bloc, la gran majoria (89,28%) comenta que a la gent

li fa vergonya parlar de sexualitat, que els adolescents estan poc informats sobre el tema i

que són irresponsables. Iguals que els de primer, comenten que encara que la majoria no

ha estat  a  cap xerrada,  pensen que haurien de ser més freqüents.  La majoria  també

defensa que pensen que els homosexuals no es defensen per complet. A diferència de 1r,

en aquest cas són més conscients de les conductes que impliquen violència de gènere.

Respecte als hàbits sexuals, cal destacar que el percentatge d'alumnes que tenen parella

o  ja  n'ha  tingut  anteriorment  augmenta  (de  64,77%  a  67,85%).  També  augmenta  el

d'estudiants que ha mantingut relacions sexuals (passant d'un 6,8% a un 14,28%). A més,

a  aquest  cas,  els  amics  (23,73%)  segueixen  sent  la  principal  font  d'on  els  alumnes

extreuen  els  coneixements  que  tenen  sobre  sexualitat.  No  obstant  això,  els  alumnes

d'aquest curs usen bastant altres recursos com Internet o bé els serveis del metge de

capçalera o el farmacèutic. Igual com en el curs anterior, la majoria d'alumnes (60,71%) no

parlen de sexualitat amb la família per vergonya.                                                         

En relació, al percentatge d'alumnes que ha tingut o coneix a algú que hagi tengut una

relació sexual no segura, ha augmenta molt, passant de 39,77% a 51,78%. En aquest cas

però,  els  alumnes  comenten  que  demanarien  ajuda  als  pares.                     

Finalment, un 44,64% coneixen casos d'homosexuals que han estat rebutjats per la seva

condició sexual i de persones que han estat maltractades.                                            
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Resultats de 3r d'ESO

A aquest  cas,  els  coneixements  sobre  els  temes  tractats  milloren  molt  en  relació  als

resultats obtinguts pels alumnes dels dos cursos anteriors, encara que segueixen cometent

errades  importants,  com comentar  que la  marxa enrere  és  un  mètode anticonceptiu  i

l'ébola una malaltia de transmissió sexual.                                                 

Pel que fa al que pensen, la majoria dels alumnes (82,25%) d'aquest curs també pensen

que a la gent li fa vergonya parlar de sexualitat i un 16,13% dels alumnes pensen que la

major part de la gent està ben informats sobre el tema. A més, només un 3,23% dels

alumnes de 3r d'ESO pensen que la majoria d'adolescents són responsables amb la seva

sexualitat.  També,  cal  comentar  que la  majoria  dels  alumnes (25,51%)  afirma que les

xerrades  de  sexualitat  són  efectives,  però  haurien  de  ser  més  freqüents.  

Finalment, només un 25,81% dels alumnes pensen que l'homosexualitat és respecte per

complet i la gran majoria dels alumnes (90,32%), afirma que no és normal mantenir cap

dels comportaments proposats a la pregunta 15. Així i tot, les opcions de criticar-se i de

controlar les amistats i les cridades de l'altre també han estat marcades.

En relació als seus hàbits sexuals, el percentatge d'alumnes que tenen parella o ja n'ha

tingut anteriorment augmenta molt en relació als alumnes de segons curs (de 67,85% a

80,64%),  així  com el  percentatge d'alumnes que han mantingut  relacions sexuals  (que

passa de 14,28% a 24,19%). A més, a aquest cas curs, els amics (29,61%) segueixen sent

la principal font d'on els alumnes extreuen els coneixements que tenen sobre sexualitat,

encara que comenten que les classes també hi tenen un paper important. Igual com en els

altres  curs  anteriors,  la  majoria  d'alumnes  (62,90%)  no  parlen  de  sexualitat  amb  els

familiars  per  vergonya.                                  

Pel que fa al nombre de relacions sexuals no segures, ha augmentat molt, passant de

51,78% a 67,74%. A més, en cas de tenir-les, afirmen que demanarien ajuda als amics

(26,79%), seguit dels pares (23,21%).                                                              

Per últim, un 67,74% coneixen casos d'homosexuals que han estat rebutjats per la seva

condició sexual i un 51,61% coneixen casos de persones que han estat maltractades.
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Resultats de 4t d'ESO

A aquest curs, ja saben molt més sobre el tema, encara que segueixen cometent moltes

errades, sobretot a la pregunta dels falsos mites. 

Respecte al que pensen, la majoria (95,45%) pensen que a la gent li fa vergonya parlar de

sexualitat, mentre que només un 18,18% dels alumnes pensen que la major part de la gent

està ben informada sobre el tema. A més, cal  destacar que cap alumna pensa que la

majoria d'adolescents són responsables amb la seva sexualitat. Respecte a les xerrades

de  sexualitat,  la  majoria  dels  alumnes  (29,63%)  comenten  que  haurien  d'explicar

experiències  reals,  seguit  d'un  22,22%  que  pensen  que  són  efectives.             

Per últim, només un 22,73% dels  alumnes pensen que l'homosexualitat és respecte per

complet.

Pel que fa al maltractament, la majoria dels alumnes (46,15%), afirma que no és normal

mantenir  cap  dels  comportaments  proposats  a  la  pregunta  15.  Així  i  tot,  hi

ha diverses opcions  que  també  han  estat  marcades, entre  les  quals destaca  la  de

controlar les amistats i les cridades de l'altre (19,23%).  

En  relació  als  hàbits,  el  percentatge  d'alumnes  que  tenen  parella  o  ja  n'ha  tingut

anteriorment disminueix en relació al curs de 3r (de 80,64% a 54,54%). No obstant això, el

percentatge d'alumnes que han mantingut relacions sexuals augmenta bastant en relació

al curs de 3r d'ESO (passant de 24,19% a 31,81%). En aquest cas, a diferència dels altres

cursos la majoria dels alumnes de 4t d'ESO (18,46%) afirmen que els coneixements de

sexualitat  els  han  après  a  classe  i  igual  com en  els  altres  curs  anteriors,  la  majoria

d'alumnes (50,00%) no parlen de sexualitat amb els familiars per vergonya. No obstant

això, el percentatge d'alumnes que si hi parlen, ha augmentat molt en comparació amb els

d'anys anteriors. El percentatge d'alumnes que ha tingut o coneix a algú que hagi tengut

una relació sexual no segura també augmenta, passant de 67,74% a 68,18% i en aquest

cas  la  majoria  comenta  que  en  cas  de  necessitar  ajuda  la  demanarien  als  pares.  

Finalment, un 40,90% dels alumnes coneixen casos d'homosexuals que han estat rebutjats

per  la  seva  condició  sexual  i  un  59,09% coneixen  casos  de  persones  que  han  estat

maltractades. 
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