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Per què ens costa tant tractar parlar de 
sexualitat? 

 

 



Potser...  
Perquè ens hi enfrontem sense eines 

1. SENSE formació acadèmica sobre sexualitat 
 

1. SENSE ser conscients de  la falta de formació 
 

1. Tothom té educació sexual 
  →Experiència personal 

 
4. Amb incomoditat i por a la intimitat   

    
 Del pacient?   O la pròpia? 
 



D’on obtenim la informació? 

• Del dia a dia 

• De les experiències 

• Dels mitjans de comunicació … 



 “Vivim en un món on ens amaguem per fer 
l’amor, mentre la violència es practica a la 
llum del dia“ John Lennon 



Però... Sí  



















Com és aquesta educació? 

• Parcel·lada 

• Plena d’estereotips (de gènere, de pràctiques 
normalitzades...) 

• Estigmatitzant 

• Condicionada per temps, espai i ambient 

 

 



Drets sexuals: Fonamentals i Universals 
 Declaración del 13ª. Congreso Mundial de Sexología, 1997,  

1.El dret a la llibertat sexual 
2. El dret a l’autonomia, la integritat i la seguretat sexual del 

cos 
3. El dret a la privadesa sexual 
4. El dret a l’equitat sexual 
5. El dret al plaer sexual 
6. El dret a l’expressió sexual emocional 
7. El dret a la lliure associació sexual 
8. El dret a la presa de decisions reproductives lliures i 

responsables. 
9. El dret a la informació sexual basada en el coneixement 

científic 
10. El dret a l’educació sexual integral. 
11. El dret a l’atenció de la salut sexual. 

 



Qué es la sexualidad? 

OMS 

SER HUMANO 

Identitat de 
gènere 

Rol de gènere 

Orientació sexual 

Erotisme 

Plaer 

Intimitat 

Sexe 

Reproducció 



Com s’expresa? 

Pensament
s 

Valors Creences 

Actituts Conductes Pràctiques 

Rols Relacions Sociabilitat 



Però simplifiquem... 





Exercici automatismes 

• SEXE 

• AMOR 

• FOLLAR 

• PRELIMINARS 

• LESBIANA 

• PORNO 

• PRESERVATIU 

• MASTURBACIÓ 

• ABRAÇADA 

• PETÓ NEGRE 

• SEXE ANAL 

• SADO-MASOQUISME 

• LOCAL SWINGER 

 



Revisar motxilla sexual. Fer canvis 

PENSAMENT 
• Analitzar el pensament  

que hi ha darrera 
• Canviar el Pensament / 

reprogramar aquell 
concepte 

CONDUCTA 

• Valorar les 
conductes 
que volem 
canviar 

SENTIMENT 

• Analitzar el 
sentiment 



I us convidem a fer la pregunta que 
vulgueu per començar a fer passos. 

 
Prometem contestar qualsevol 

pregunta a taula final de les 
jornades 



 


