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RESUM 

Aquest estudi és una proposta que pretén realitzar programes d’Educació Sexual als instituts 

de Lleida per comprovar-ne l’efectivitat i la incidència a llarg termini, basats en un model 

Biogràfic i Professional o Comprensiu d’Educació Sexual.  Els programes es duran a terme a 

través del mètode “Peer to Peer” o educació entre iguals. 

S’ha observat que l’Educació Sexual a Espanya ha estat, fins al dia d’avui, insuficient. No 

aborda la sexualitat  des d’una visió integral i sistemàtica de la persona i la societat, sinó des 

d’una perspectiva biologista i higienista. Cal fer un replantejament, doncs, de la concepció 

que es té de la sexualitat en l’àmbit educatiu.  

L’adolescència és una etapa molt important per al desenvolupament de la persona i de la 

configuració de la seva pròpia identitat, i la sexualitat és un element que s’ha de tenir en 

compte.  

Per elaborar aquest l’estudi, s’ha fet una recerca sobre les bases conceptuals i teòriques de la 

sexualitat, l’Educació Sexual i sobre altres programes de sexualitat realitzats a través del 

mètode “Peer to Peer”.  

Paraules clau: Educació Sexual, sexualitat, model biogràfic i professional o comprensiu, 

mètode “Peer to Peer”.  

 

RESUMEN  

Este estudio es una propuesta que pretende realizar programas de Educación Sexual, basados 

en el modelo Biográfico i Profesional o Comprensivo, en los institutos de Lleida para 

comprobar cual es su efectividad y su incidencia a largo plazo. Los programas se realizaran a 

través del método “Peer to Peer” o educación entre iguales.   

Se ha observado que la Educación Sexual en España ha sido, hasta el día de hoy, insuficiente. 

No aborda la sexualidad desde una visión integral y sistemática de la persona y la sociedad, 

sino desde una perspectiva biologista e higienista. Hay que hacer un replanteamiento, pues, 

de la concepción que se tiene de la sexualidad en el ámbito educativo. 

La adolescencia es una etapa muy importante para el desarrollo de la persona y de la 

configuración de su propia identidad, y la sexualidad es un elemento que se tiene que tener en 

cuenta. 
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Para elaborar este el estudio, se ha hecho una investigación sobre las bases conceptuales y 

teóricas de la sexualidad, la Educación Sexual y sobre otros programas de sexualidad 

realizados a través del método “Peer to Peer” 

Palabras clave: Educación Sexual, sexualidad, modelo Biográfico i Profesional o 

Comprensivo, método “Peer to Peer”. 

 

ABSTRACT 

The following investigation is a proposal that tries to bring Sexual Education programmes to 

the High schools of Lleida. One of the objectives will be to check out the effectiveness and 

the influence of them in a long time period. These programmes are based on the biographical 

and professional or comprehensive model. The programmes will be done through the peer to peer 

method. 

It has been observed that Sexual Education in Spain until our days it's not as good as it should 

be. It doesn't teach the sexuality from an integral point of view of the person, but on the 

contrary, from a biologist and hygienist perspective. Reconsideration must be done of the way 

we pass on this sexual knowledge. 

Adolescence is a crucial stage for the development of the people and the construction of the 

own identity and sexuality must be taken into account. 

To elaborate the following thesis a theoretical framework has been done about the conceptual 

and theoretical bases, Sexual Education and about other programmes of sexuality made 

through peer to peer method. 

Key words: Sexual Education, sexuality, biographical and professional or comprehensive 

model, Peer to Peer method.  
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1. INTRODUCCIÓ 

La concepció de l’Educació Sexual, al llarg dels anys, no ha estat estàtica, sinó que s’ha vist 

modificada pels canvis continus de la societat, de les ideologies i de les cultures. Tanmateix,  

no és igual, segurament, la concepció que es té a Espanya, per exemple, que la d’un altre país. 

I si anem més enllà, pot ser que en un mateix país, en regions diferents, la concepció que es 

tingui tampoc coincideixi.  

Així doncs, quina és la concepció que es té sobre l’educació sexual a Espanya? Són els 

mètodes emprats actualment en Educació Sexual efectius? Existeixen mètodes més efectius 

per a desenvolupar la sexualitat dels joves? Aquests van ser els dubtes principals que van 

ajudar a donar a forma al que, després, conformaria aquest treball de fi de màster.  

Partint de la suposició que l’Educació Sexual a Espanya era un tema al qual no s’estava 

dedicant prou atenció i que, els joves no eren prou conscients de tot el que implicava la 

sexualitat, es va iniciar una recerca a través d’articles, investigacions i llibres, que parlessin 

d’aquest tema. Aquesta recerca ha permès configurar tot el marc teòric d’aquest treball.  

El marc teòric està dividit en dos grans apartats; les bases conceptuals i teòriques sobre 

sexualitat i l’Educació Sexual. Al mateix temps, cadascun d’aquest apartats engloba altres 

temes que hi estan relacionats (identitat sexual, sexualitat a l’adolescència, models 

d’Educació Sexual, Educació Sexual a Espanya, etc.) i que ens han permès fonamentar el 

treball i construir tot l’estudi. 

Aquest estudi, doncs, pretén dur a terme un programa de sexualitat, a diversos centres 

d’Educació Secundària de Lleida, a través de mètode Peer to Peer (educació entre iguals), 

per demostrar-ne l’efectivitat i fer-ne una comparativa amb els mètodes emprats fins al 

moment. Per fer-ho, ens hem basat en altres estudis sobre Educació Sexual, realitzats a arreu 

del món, a través del mètode Peer to Peer.  

Finalment, es presentaran les possibles expectatives i limitacions que s’han previst per 

aquesta investigació. S’ha de tenir en compte que al ser una proposta d’estudi que no s’ha 

aplicat, tot el que exposarem en aquest apartat seran suposicions basades en la recerca i 

coneixements previs.  
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1.1. Plantejament del Problema  

Lameiras, Carrera i Rodríguez (2016) defensen que el panorama d’Educació Sexual a 

Espanya està representat per una falta de concreció legislativa i per un col·lectiu docent que 

no té la formació suficient en aquesta àrea. El model d’educació sexual que s’està duent a la 

pràctica actualment, ha estat, en gran mesura, capitalitzat per un model de prevenció de riscos 

en el qual la sexualitat es centra en el coit i els riscos vinculats a aquesta pràctica, és a dir, 

embarassos no desitjats i infeccions de transmissió sexual (ITS).  

Segons Agud, Guijarro, Gil i Gavidia (2016), la sexualitat ha estat tractada durant molt temps 

com un tema tabú. La forta repressió que hi ha hagut al voltant de la sexualitat, ha impedit 

que les persones, en especial els joves, tractessin el tema amb normalitat i espontaneïtat.  

Malgrat tot, en l’actualitat la societat presenta nombroses referències a la sexualitat. La 

podríem trobar representada, de forma explícita, en pel·lícules del cine, sèries de televisió, la 

ràdio, anuncis publicitaris, revistes o, fins i tot, en cançons. Així doncs, es podria dir que la 

societat no està mancada d’informació al respecte, no? A través d’aquests mitjans, però, quin 

tipus d’informació es transmet? És aquesta l’Educació Sexual que es vol per als joves? 

Certament, la informació que es presenta, en moltes ocasions, no és l’adequada.  És aquí, 

doncs, on l’Educació Sexual dels centres educatius hi hauria de jugar un paper rellevant. 

Tot i que l’Educació Sexual, amb la implementació de la LOGSE, va quedar definida dins del 

currículum escolar i va ser contemplada com una matèria transversal per a desenvolupar en 

totes les etapes i en totes les matèries, han aparegut dificultats  a l’hora de dur-ho a la pràctica 

(Agud et al., 2016). L’Educació Sexual sol veure’s reduïda la seva presència en les àrees de 

coneixement del Medi, Ciències Natural i Biologia, sent així, obviada per la majoria del 

professorat i en la resta de matèries.  

Segons Bejarano i Mateos (2015) l’Educació sexual no s’ha estat transmetent adequadament 

a les escoles d’Espanya; és un concepte poc considerat per tots els professionals que es 

troben, actualment, exercint de docents. Per això, és necessari revisar si, durant les últimes 

dècades, s’han estat introduint lleis educatives amb continguts vinculats a la sexualitat i 

l’afectivitat.  

Existeix una necessitat evident d’impartir una educació que permeti als alumnes formar la 

seva pròpia identitat, fomentant valors com la tolerància i el respecte, que els permeti 

participar de forma responsable en la societat. Al mateix temps, ha d’afavorir la igualtat i 
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evitar l’aparició de qualsevol estereotip de gènere (Bejarano i Mateos, 2015). Per procurar 

aquest objectiu, doncs, l’Educació sexual no pot ser deixada de banda.  

És per aquest motiu que, avui en dia, l’Educació Sexual és una assignatura pendent, que ha de 

ser abordada, dins d’Espanya, de forma rigorosa, sistemàtica i des d’una perspectiva de 

gènere que arribi a totes i tots els menors en tots els nivells educatius (Lameiras et al., 2016). 

Aquesta nova perspectiva d’Educació Sexual, ha de ser plantejada des d’un model biogràfic i 

professional comprensiu, que tingui en compte la història, el context i les característiques 

entorn la sexualitat de cada persona .  

Així doncs, segons Lameiras et al. (2016), l’objectiu de l’Educació Sexual hauria de ser 

ajudar a totes les persones a situar-se en el món com a individus únics i irrepetibles des del 

respecte a totes les identitats i orientacions sexuals. Al mateix temps, hauria de permetre a les 

persones expressar-se, manifestar-se i, en definitiva, viure com a subjectes sexuats amb 

biografies pròpies, úniques i irrepetibles, oferir coneixements sobre els diferents aspectes de 

la sexualitat, entrenar habilitats interpersonals, fomentar actituds erotofíliques i tolerants, 

proposar una ètica bàsica de les relacions interpersonals i amoroses que afavoreixin un balanç 

equilibrat de respecte als altres, on la responsabilitat sigui compartida i que ensenyi criteris de 

salut, sobre les diferents manifestacions sexuals. Lameiras et al. (2016) afirmen que aquest és 

el gran repte que tenim encara per davant, en termes d’Educació Sexual.   

1.2. Justificació 

L’Educació Sexual, com s’ha vist a l’apartat anterior, és una assignatura pendent dins del 

marc educatiu espanyol ja que, tal i com està plantejada en l’actualitat, només es centra, en 

gran mesura, en la prevenció dels riscos derivats del coit (Lameiras et al., 2016). Aquest 

model d’educació sexual podria fer arribar a pensar, de forma errònia, que l’únic que forma 

part de la sexualitat són les relacions sexuals, amb coit, entre home - dona.    

Les influències dels mitjans de comunicació en la concepció de la sexualitat i, en molts casos, 

com a única via d’Educació Sexual per als joves, mostra la necessitat de què els centres 

educatius prenguin cartes en l’assumpte i comencin a donar-li l’atenció que es mereix a 

aquest tema (Agud et al., 2016).  

Segons Abad et al. (2017) l’Educació Sexual és un recolzament essencial per a obtenir 

benestar i qualitat de vida individual, interpersonal i col·lectiva. Els models que han 

predominat en diverses èpoques i que, en algunes zones encara predominen, són els que 

tendeixen a no impartir educació sexual. Aquests models defensen la idea que als infants i als 
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adolescents se’ls ha de protegit de la sexualitat ja que, només és adequada per als adults, els 

quals no necessiten cap mena d’instrucció, al ser una activitat natural. Aquesta concepció 

errònia de la sexualitat i l’educació sexual,  que pretén reduir els riscos a través de 

l’abstinència, pot fomentar l’efecte contrari.  

L’Educació Sexual des d’un model comprensiu, en canvi, reconeix la importància de la 

sexualitat i considera que va més enllà del comportament sexual. És per aquest motiu que és 

essencial proporcionar coneixement i informació sobre els temes relacionats (Abad et al., 

2017).  

En el marc teòric que es presentarà a continuació, es podrà veure que la sexualitat engloba 

molts més aspectes transversals de la persona com, per exemple, la seva biografia sexual, 

l’actitud que es mostra envers la sexualitat, la seva identitat sexual o la seva manera de viure 

el desig sexual. Perquè, doncs, si la sexualitat engloba tantes àrees rellevants per als 

individus, l’educació sexual que es realitza a Espanya no està encarada a donar-hi resposta?  

Aquesta investigació pretén plantejar, a la ciutat de Lleida, un programa d’educació sexual, 

basat en el model biogràfic i professional o comprensiu, a través del mètode “Peer to Peer” o 

educació entre iguals.  Aquest mètode ha estat fet servir en diversos estudis d’arreu del món 

(The effects of peer education on reduction of the HIV/sexually transmitted infection risk 

behaviors among Turkish university student, Reducing the risk of HIV/AIDS in African 

American college students, Training peer sexual health educators: changes in knowledge, 

counseling self-efficacy, and sexual risk behavior, SENORITAS: an HIV/sexually transmitted infection 

prevention project for Latina college students at a Hispanic-serving university, etc.) que, de la 

mateixa manera, volien trobar formes més efectives de treballar la sexualitat amb els joves. 

En la majoria de casos, els resultats extrets, en comparació als mètodes tradicionals emprats 

fins el moment, demostraven que el mètode “Peer to Peer” era més efectiu a l’hora de dur a 

terme programes de sexualitat.   

Segons un estudi de Wong, Pharr, Bungum,Coughenour i Lough (2018), l’educació sexual 

basada en el mètode “Peer to Peer” pot ser més influent, per als joves, per diverses qüestions: 

- Els estudiants es poden sentir més lliures per fer preguntes (Milburn, citat a Wong, et 

al., 2018) 

- Els alumnes que tinguin el rol de formador utilitzaran un llenguatge que resultarà més 

familiar per als alumnes que estan rebent la formació.(Milburn, citat a Wong, et al., 

2018) 
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- S’observa una innovació en la forma d’enfocar temes sensibles. (Sawer, Pinciaro, i 

Bedwell; Sloane i Zimmer; White, Park, Israel i Cordero, citat a Wong, et al., 2018). 

- Hi ha més probabilitats d’un canvi de comportament quan la informació ve donada de 

persones que estan en el mateix rang i no en un rang de superioritat; els joves tenen 

més confiança amb un igual que no amb un adult.(McDermott i McBride; 

Mckeganey; Milburn, citat a Wong, et al., 2018). 

En el marc teòric, concretament a l’apartat centrat en model “Peer tot Peer”, es podran veure 

exemples dels estudis que es van realitzar a diverses localitats del món, les seves 

característiques, el seu desenvolupament, i els resultats que es van obtenir.  

En la següent investigació, concretament, s’utilitzarà de referència un estudi que ASSIR-VIC 

SUD (in premsa) va dur a terme a Vic, durant el transcurs del curs escolar 2017-2018, sobre 

l’eficàcia de l’ús del mètode d’aprenentatge entre iguals (“Peer to Peer”) en educació sexual 

i afectiva. En aquest estudi es va concloure que: 

- Els tallers de sexualitat realitzats per alumnes experts, augmenten més les àrees de 

coneixements dels alumnes que reben la formació. 

- En les enquestes posteriors de satisfacció, els tallers impartits per alumnes experts 

obtenen millor puntuació, fet que pot significar que l’afinitat entre joves és favorable 

per a compartir la informació.  

1.3. Interrogant principal i preguntes d’investigació 

L’interrogant principal i les preguntes d’investigació a partir de les quals s’ha construït el 

següent estudi són: 

Interrogant principal 

- A través del mètode “Peer to Peer”, basat en el model Comprensiu d’educació 

sexual, es milloren els coneixements, habilitats i actituds dels estudiants envers la 

sexualitat? 

Preguntes d’investigació 

- És el mètode “Peer to Peer” més efectiu, per dur a terme l’educació sexual als 

Instituts de Lleida, que les metodologies emprades fins el moment? 

- Quins coneixements, actituds i habilitats tenen els alumnes de secundària respecte la 

sexualitat? 
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- Quina incidència tindrà aquest mètode en els alumnes, a llarg termini? 

Preguntes posteriors a l’estudi 

- En quins àmbits es mostra una millora més significativa? 

- Aquest model educatiu es podria aplicar a tots els Instituts de la ciutat de Lleida? 

- Quines diferències podem trobar en cadascun dels contexts estudiats? Els factors 

ambientals, condicionen els resultats de l’estudi? 

1.4. Hipòtesis 

A partir de les preguntes d’investigació, s’han plantejat quatre hipòtesis que es corroboraran, 

en acabar l’estudi.  

● Hipòtesi 1: Els joves tenen pocs coneixements o coneixements erronis, actituds poc 

adequades i comportaments de risc envers la sexualitat.  

● Hipòtesi 2: Els mètodes emprats fins el moment tenen un enfocament biològic i 

higienista de la sexualitat.  

● Hipòtesi 3: El mètode “Peer to Peer”, des d’un model comprensiu d’Educació 

Sexual, té més incidència en els joves i permet aprofundir en la sexualitat d’una forma 

més sistemàtica.  

● Hipòtesi 4: Els alumnes que han treballat la sexualitat des del mètode “Peer to Peer”, 

des d’un model comprensiu d’Educació Sexual, tenen majors competències i 

satisfacció en l’àrea de sexualitat 

1.5. Objectius 

Els objectius sobre el quals es basa aquesta investigació són els següents:  

● Identificar els coneixements, habilitats i actituds que tenen els joves envers la 

sexualitat.  

● Comparar les metodologies d’Educació Sexual emprades fins el moment respecte el 

mètode “Peer to Peer” des d’un model comprensiu d’educació sexual.  

● Analitzar l’efectivitat del mètode “Peer to Peer” en programes d’Educació Sexual. 

● Avaluar la incidència del programa a llarg termini.  
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1.6. Context de la població d’estudi 

L’estudi es durà a terme a la ciutat de Lleida, concretament en sis instituts públics, ubicats a 

les sis zones d’influència d’educació secundària, marcades per la Generalitat de Catalunya 

(2019-2020).  

Segons la Paeria de Lleida (2018), el municipi consta d’una població de 137.856 habitants 

(Idescat, 2018) i abasta una superfície de 211.7 km, sent així, un dels territoris més extensos 

de Catalunya. Lleida és, a més a més, la capital de la comarca del Segrià.  És considerada un 

important nucli de serveis en una àmplia zona; és la ciutat de referència en matèria 

hospitalària, centres educatius, oferta cultural i d’oci, entre d’altres. L’àrea d’influència de 

Lleida té 497.678 habitants.  

En termes d’economia, la ciutat està assentada, majoritàriament, en el sector de serveis que el 

2001 donava feina al 71,4% de la població, seguit de la indústria (13,1%), la construcció i 

l’agricultura (4,2 %). Així mateix, té una bona xarxa de comunicacions configurada per 

carreteres, una autopista i autovies (l’A-2 i l’AP-2), com també una important estació 

ferroviària.  

La ciutat de Lleida, està formada, actualment, per 11 barris: Pardinyes, la Mariola, Zona Alta- 

Camp d’Esports-Fleming, la Bordeta, Centre Històric, Cappont, Magraners, Balàfia, Secà de 

Sant Pere, Ciutat Jardí i Rambla Ferran-Estació. A continuació, es procedirà a fer una breu 

contextualització de cadascun d’aquests barris, extreta, també, de la Paeria de Lleida (2018):  

● Pardinyes: està situat al costat del Parc de la Mitjana, una zona privilegiada, envoltada 

de naturalesa. A més, hi ha diverses zones d’oci i de passeig. Històricament, aquest 

barri estava vinculat, al ferrocarril. Actualment l’estació de la Renfe el separa del 

centre històric. Està caracteritzat per carrers amples i una rambla, considerada una de 

les més llargues de Catalunya. El Pavelló Barris Nord forma part del barri.  

● La Mariola: és considerat un barri històric de la ciutat en el qual s’ubiquen nombrosos 

blocs de vivendes de protecció oficial, construïdes a l’època del Franquisme. 

Actualment s’està duent a terme un procés per rehabilitar el barri, subvencionat per 

Adigsa (la Generalitat) i que s’està expandit cal al turó de Gardeny. 

● Zona Alta- Camp d’Esports-Fleming: aquest barri està compost per una alternança de 

grans edificis residencials, centres comercials i cases unifamiliars. L’origen del seu 
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nom rau en l’estadi de futbol, UE Lleida, que està situat a la mateixa zona. Zona Alta-

Camp d’Esports- Fleming és la zona de l’eixample de la ciutat.  

● La Bordeta: el barri de la Bordeta està situat a l’extraradi de la ciutat i, actualment, és 

el barri que està més poblat. Ara per ara, s’està construint una zona residencial, 

anomenada Copa d’or, entre aquest barri i el de Cappont. Es pretén que aquesta zona 

residencial sigui una de les actuacions urbanístiques més importants de la ciutat.  

● Centre Històric: és el barri més antic de la ciutat. Des del carrer dels Cavallers, un 

dels carrers del centre, es pot arribar a la Seu Vella. Aquesta zona destaca pel gran 

nombre de locals comercials que alberguen, per això l’anomenen “Eix Comercial”.  

● Cappont: és un dels barris que més està creixent. Compta amb grans centres d’ocis i el 

campus universitari de la UdL. Està ubicat al marge esquerra del riu Segre. En aquesta 

zona hi podem trobar els Camps Elisis. Cappont s’està perfilant com un dels barris 

més moderns de Lleida, on s’ubiquen els hipermercats i centres comercials nous de la 

ciutat.  

● Magraners: Magraners és el barri d’accés a la ciutat pel Sud i està aïllat de la resta de 

la ciutat per les zones industrials del Polígon Industrial dels Ferrers i el Polígon 

Industrial de Mecanova. Es troba en fase d’urbanització.  

● Balàfia: està situat entre els barris del Secà de Sant Pere i Pardinyes. Actualment està 

experimentant un gran creixement residencial.  

● Secà de Sant Pere: és un barri històric, ubicat al nord de la ciutat. Va ser fundat en les 

dècades de 1950 i 1960 a causa de la immigració. És conegut, també, amb el nom de 

Secà.  

● Ciutat Jardí: és un barri residencial que inclou, majoritàriament, cases unifamiliars. 

Està ubicat a la sortida de Lleida, on es troba el Jardí Botànic de la Ciutat.  

● Rambla de Ferran – Estació: està ubicat entre els barris del Centre Històric i Cappont, 

es troba al marge dret del Riu Segre. Aquest barri inclou, tal i com diu el nom, tota la 

Rambla Ferran i l’Estació de Ferrocarrils.  

A Lleida, actualment, hi ha 27 centres educatius que ofereixen Educació Secundària 

Obligatòria, ja siguin instituts o escoles concertades. Per a realitzar aquest estudi, s’han triat 6 

d’aquests centres educatius; cadascun pertany a una de les àrees d’influència dels centres 

docents d’educació secundària en el municipi de Lleida del curs 2019-2020. Els centres 
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educatius escollits són l’Institut la Mitjana, l’Institut Castell dels Templers, l’Institut Ronda, 

Institut Maria Rúbies, l’Institut Guindàvols i l’Institut Manuel de Montsuar. Al mapa 

presentat a continuació, es podran observar les àrees d’influència esmentades anteriorment i 

la ubicació dels instituts.  

 

 

 

2. MARC TEÒRIC 

2.1. Bases conceptuals i teòriques sobre sexualitat 

2.1.1. El concepte de sexologia 

Amezúa (1979) defineix la sexologia  com un enfocament, un estil d’acostament i 

comprensió dels individus sexuats, sexuals i eròtics. Afegeix, també, que la sexologia és un 

coneixement i un reconeixement sistemàtic, una premonició i un cultiu d’un valor humà tan 

vell com el món i, al mateix temps, tan nou com inèdit, inexplorat i que pot resumir-se amb la 

següent idea: tots som éssers sexuats, vivim i ens expressem com a sexuats. La sexologia és 

una ciència nova però no és una concessió de moda, ni un conjunt de trucs per aconseguir 

arribar a tenir dos o deu orgasmes per minut.  Així doncs la sexologia com a ciència humana, 

és una opció i un repte  que requereix, com qualsevol altra ciència, l’observació de fets i 

l’elaboració de continguts.  

Mapa de Lleida, amb la ubicació dels centres educatius escollits per a l’estudi segons les àrees 

d’influència d’educació secundària (2019-2020) 
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Arnau (2018) expressa que la sexologia és aquella ciència que té com a objectiu estudiar el 

sexe i la sexualitat de les persones, de forma individual però també de manera col·lectiva i 

socio-històrica. Afirma que la sexologia no és neutra, sinó que té elements de gènere, 

elements que estan relacionats amb la diversitat funcional o la orientació/identitat sexual. A 

més, en la nostra societat, es tendeix a barrejar els conceptes de sexe i sexualitat, i a utilitzar-

los de forma indiscriminada. Aquest fet, sumat a la concepció del sistema binari sexe-gènere 

provoca que s’interpreti que el sexe és tot allò biològic i biofísic, mentre que el gènere és una 

construcció social.  

Gómez (2013) situa l’aparició de la sexologia al segle XX, a Berlín. Segons l’autor, en un 

esforç d’estudiar tot el que envolta el fet sexual humà, apareixen intents de crear una nova 

ciència: la sexologia.  Podríem dir que en aquell moment va ser quan es va originar el que 

coneixem actualment com a sexologia moderna, lligat al concepte de sexualitat moderna 

explicat al següent apartat, i es van establir les bases del que pot arribar a ser una ciència 

autònoma. Alguns fets històrics rellevants:  

- Iwan Bloch (1872-1922): va introduir el camp de la sexologia dins de les ciències 

socials. Els seus estudis van connectar la sexologia amb l’antropologia i l’etnologia. 

Malgrat això, no va abandonar del tot la biologia. Va crear la primera Societat 

Sexològica Internacional.  

- Magnus Hirschfeld (1868-1922): va ser un íntim col·laborador de Bloch. Va escriure 

articles per la revista Escrits de Sexologia que intenten establir les bases d’aquesta 

nova ciència. Defensa la necessitat d’un enfocament interdisciplinari, proposa catorze 

camps d’estudi preferent i set mètodes d’especial aplicació a l’estudi de la sexualitat: 

experimental, etnogràfic, filològic, històric, estadístic, autobiogràfic, biogràfic o a 

partir d’enquestes i qüestionaris. Al 1919 va fundar l’Institut Magnus Hirschfeld de 

Investigacions Sexològiques. L’any 1921 es va celebrar el Primer Congrés 

Internacional de Sexologia del qual n’esdevindria la Lliga Mundial per a la Reforma 

Sexual. La seva dissolució va ser provocada per la destrucció de l’institut, per part 

dels nazis, per ser considerat un centre d’activitats antialemanyes.  

- Després de la I Guerra Mundial: alguns autors espanyols van entrar en contacte amb 

el Moviment Sexològic Internacional i es van associar a la Lliga Mundial per a la 

Reforma Sexual creada a Copenhaguen. A partir d’aquí neix una secció espanyola 

dins la mateixa lliga anomenada Lliga Espanyola per a la Reforma Sexual sobre 
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bases Científiques. Aquest moviment va culminar amb la creació, l’any 1932, de la 

revista Sexus amb l’objectiu de difondre el missatge de la Lliga.  

- Intervenció dels nazis a Europa: aquesta intervenció conjuntament amb la destrucció 

de l’Institut Hirschfeld, la Guerra Civil espanyola i l’accés al poder de la dictadura 

basada en l’autoritarisme de l’extrema dreta van aturar tots els avanços fets en els 

estudis sexològics. A partir d’aquest moment, adquireixen més importància els 

avançaments sexològics realitzats des de les especialitats.   

- A Espanya, un cop superada la dictadura: Efigeni Amezúa recupera la tradició 

sexològica europea i funda a Madrid, l’Institut de Sexologia (Incisex), en el qual 

utilitza les bases de la Sexologia com a ciència del “fet sexual” humà.  

Una altra visió interessant de la sexologia, és un concepte relativament més nou, que apareix 

als anys 90 i que incorpora una concepció de la sexualitat centrada en el benestar de les 

persones. Aquest concepte és denominat sexologia positiva.  

Es podria dir que l’origen de la sexologia positiva es remunta al 1997, amb la Declaració 

Universal dels Drets Sexuals durant el XIII Congrés Mundial de la Sexologia que es va 

celebrar a València (López, 2016).  Des d’aquell moment, la sexologia va comptar amb 

objectes d’estudi i de treball que es podien considerar veritablement positius. Exemples 

d’aquest fet serien la llibertat sexual, el plaer sexual, les decisions reproductives lliures i 

responsables, entre d’altres. A més a més, aquesta positivitat també feia referència al mètode, 

ja que la informació sexual havia d’estar basada en el coneixement científic.  

Segons López (2016) la sexologia positiva té com a objectiu dur a terme una actuació que 

transcendeixi a tot allò “negatiu” relacionat amb la sexualitat i que ajudi a les persones a 

aconseguir millorar els nivells de salut sexual. Pretén, també, incrementar les seves 

experiències en relació a la seva sexualitat, per tal que aquestes siguin plaents i els ajudi a 

fomentar el seu benestar.  Així doncs, la tasca principal de la sexologia hauria de ser fomentar 

la salut sexual. La salut sexual pot observar-se i ha de ser valorada des dels punts de vista 

social i personal; la sexualitat és integral. Així mateix, animen a les instàncies públiques de 

cada país, a que elaborin normatives i lleis que estiguin en harmonia amb l’actual 

coneixement que es té sobre la salut sexual.  

López (2016) afirmen que una de les claus per poder aconseguir que una persona millori el 

seu nivell de salut sexual és que tingui coneixements certs, precisos i fiables sobre el 

funcionament de la seva sexualitat i dels possibles riscos que poden existir al voltant de la 
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seva salut sexual, en el seu dia a dia. Per poder aconseguir-ho, s’haurien de potenciar les 

actituds i habilitats personals que els permetin prendre les millors decisions possibles i posar-

les en pràctica. D’aquesta manera, es tindran les eines necessàries per poder contribuir a que 

les persones del voltant tinguin, també, una bona salut sexual. 

Així doncs, l’educació per a la salut sexual és una tasca de gran importància, d’una dimensió 

que va més enllà del simple fet de transmetre informació.  

2.1.1.1. Origen del sexe i la seva naturalesa biopsicosocial 

Etimologia de la paraula sexe 

L’origen de la sexualitat s’inicia quan l’evolució de la vida, és a dir, l’evolució de les 

espècies, canvia la reproducció asexual per la sexual. D’aquesta manera apareix una 

diferenciació entre éssers complementaris de cada espècie, portadors de gàmetes, com a 

forma òptima de reproducció i de supervivència (Gómez, 2013).  

Així doncs, no és estrany que l’etimologia de la paraula sexe provingui del verb llatí scare el 

significat del qual és tallar, separar i dividir (Rathus, Nevid i Ficher-Rathus, citat a Gómez, 

2013). Tot el que està relacionat amb aquesta acció bàsica, forma part de la sexualitat. 

L’evolució cap a la reproducció sexual va generar l’aparició del dimorfisme, a través del 

procés de diferenciació. Si busquem la definició de dimorfisme al DIEC2 (Institut d’Estudis 

Catalans) trobem la següent definició:  

- 2 m. [GL] Propietat que tenen certs cossos de cristal·litzar en dues formes diferents. 

- 3  [BI] dimorfisme sexual: Aspecte diferent del mascle i la femella d’una mateixa 

espècie. 

Aquest dimorfisme de la dimensió biològica relacionada amb els cossos sexuats forma part 

de la sexualitat. A aquest cos sexuat, li correspon una experiència psicològica que es 

relaciona en un context sociocultural. L’ésser humà es caracteritza per la consciència que 

posseeix de si mateix, per la consciència que té de la seva pròpia identitat (Gómez, 2013).  

“Tot ésser humà es situa en el món des de la seva consciència de pertànyer a un sexe 

determinat. La manera de viure i interpretar aquesta realitat és la sexualitat” (Amezúa, citat a 

Gómez 2013, p.24). 

La construcció de la masculinitat-feminitat és una conseqüència de les atribucions que les 

diferents cultures han fet a l’hora diferenciar els sexes. Aquest fet ha provocat una 

subjectivitat del què s’entén per home i dona que, al llarg de la història, han provocat una 
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concepció jeràrquica masculina-femenina que ha derivat a una forta desigualtat (Osborne, 

citat a Gómez 2013). Per tant, no és possible definir un concepte tancat i definitiu de la 

sexualitat. S’ha de concebre com un concepte obert dins d’una realitat pluridimencional. 

Restar ambigüitat al mot sexualitat, seria desvirtuar-lo (Castilla de Pino, citat a Gómez, 

2013).  

Aquesta diferenciació sexual no només afecta a les formes sexuals, sinó també a l’origen de 

de l’impuls sexual. Si ho relacionem amb evolució, podem dir que l’evolució de les espècies 

va ser possible a través del sistema sexual de reproducció que va exigir, a més de la creació 

de dues formes, l’atracció entre elles. Així doncs, l’origen de l’erotisme, del desig sexual i de 

l’atracció sexual forma part, també, del procés de sexuació.  

Segons Gómez (2013) en aquest procés de sexuació no hi intervenen només aquestes bases 

biofisiològiques, sinó que també hi intervenen dues dimensions més: (a) la dimensió 

psicològica i (b) la social.  

(a) La dimensió psicològica es refereix a la relació que hi ha entre la sexualitat i la 

identitat global de l’ésser humà. La identitat humana està, clarament, sexuada; no 

podem entendre’ns a nosaltres mateixos sense tenir en compte aquesta dimensió 

sexual.  

(b) La dimensió social engloba les relacions interpersonals i els comportaments sexuals 

entesos dins del procés de sexuació (Gómez, 2013). Tot això, ha estat regulat al llarg 

de la història, de diverses maneres. La regulació del comportament sexual ha estat 

present, de forma rellevant, en l’evolució de les diferents espècies. El fet sexual ha 

influït en la sexuació d’una manera determinant en el desenvolupament de les 

identitats sexuals, considerant el gènere com el conjunt d’atribucions que la cultura ha 

anat desenvolupant al voltant de la realitat del sexe.  

Segons Gómez (2013), la regulació de la sexualitat, entesa com la regulació de les relacions 

entre homes i dones i la regulació del desig eròtic, han estat un dels principals motius de 

control social. A través de la repressió de l’impuls sexual s’aconsegueix un control important 

de la societat (Foucault, citat a Gómez 2013). En aquesta tasca, hi han jugat un paper 

important les religions. Aquesta repressió de l’impuls sexual i la seva canalització afecta, en 

general, a tots els éssers humans i, concretament, a les dones, a les persones homosexuals i a 

les persones transsexuals.  
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2.1.2. El concepte de sexualitat 

2.1.2.1. Definició de sexualitat i la seva evolució 

La sexualitat és  un aspecte central de l’ésser humà que està present al llarg de la seva 

vida. Abasta el sexe, les identitats i els rols de gènere, l’orientació sexual, l’erotisme, 

el plaer, la intimitat i la reproducció. Es sent i s’expressa a través de pensaments, 

fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, comportaments, pràctiques, rols i 

relacions. També expressa que, tot i que la sexualitat pot incloure totes aquestes 

dimensions, no s’experimenten o s’expressen sempre totes, ja que la sexualitat està 

influïda per la interacció de factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, 

culturals, ètics, legals, històrics, religiosos i espirituals. (Organització Mundial de la 

Salut, 2018) 

Per poder entendre què és la sexualitat, primer s’ha de conèixer com es desenvolupa el procés 

de sexuació, del qual s’ha parlat en el punt anterior, ja que representa l’eix central sobre el 

qual s’ha organitzat i construït la sexualitat en la cultura occidental. Aquest procés es 

desenvolupa en diversos nivells: sexe genètic-gonadal, sexe genital, sexe somàtic, sexe 

hipotàlamic-hipofisiari i sexe psicosocial (Lameiras i Carrera, 2009). 

● Sexe genètic-gonadal: la cèl·lula conformada per l’òvul i l’espermatozoide comença a 

dividir-se i es van formant els òrgans primitius de l’embrió. Aquest embrió, conté un 

parell de gònades que es poden desenvolupar com a ovaris o testicles, convertint-se en 

òrgans genitals masculins o femenins.  

● Sexe genital: es produeix un cop s’han format les gònades; aquestes són les 

encarregades d’elaborar les hormones sexuals masculines o femenines que 

estimularan el desenvolupament d’una de les sèries de conductes genitals.  

● Sexe somàtic o fenotípic (caràcters sexuals secundaris): es formen a causa de la 

influència de les hormones sexuals, de forma progressiva. Assoleixen la seva fase 

àlgida a la pubertat.  

● Sexe hipotàlamic-hipofisiari:les hormones sexuals provoquen que l’hipotàlam i la 

hipòfisis (una glàndula situada a la base del cervell) es diferenciïn i garanteixin que la 

secreció d’hormones es faci de forma contínua, en l’home, i cíclica en la dona.  

● Sexe psicosocial o identitat sexo/genèrica: depenent de l’aparença externa, el grup 

social en el qual naixem ens atribueix un gènere o un altre (masculí o femení), que es 
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conforma a partir dels significats atribuïts al fet de ser “home” o “dona”, construïts 

des de les diferents cultures i etapes històriques.  

Aquest procés, tan estructurat i lineal, no és més que una idealització que amaga, moltes 

vegades, excepcions i divergències freqüents a la regla general (Lameiras i Carrera, 2009). 

Així que és necessari fer incidència al fet que aquest dimorfisme sexual no és, ni de bon tros, 

absolut ja que, existeixen casos d’ambigüitat sexual o intersexualitat en nadons que acaben de 

néixer que presenten característiques femenines i masculines al mateix temps o òrgans 

genitals que no concorden amb el seu sexe genètic. I no només trobem aquesta ambigüitat en 

nadons sinó també en adults; ens podem trobar amb homes que tenen característiques 

femenines com la falta de pèl o la veu aguda i dones, que pel contrari, tenen pèl a la cara i la 

veu greu. És per aquest motiu, que el sistema de sexes sobre el qual està construïda la nostra 

societat, és clarament insuficient per abastar la totalitat de les possibilitats que permet la 

dimensió sexual (Fausto-Sterling, citat a Lameiras i Carrera 2009). 

De la mateixa manera, Arnau (2018) afirma que no existeix una única visió de la sexualitat i 

que, ni tan sols, el podríem anomenar com a un concepte estàtic sinó que es va configurant 

amb els canvis personals, col·lectius, històrics i contextuals. És per aquest motiu, que 

s’hauria de crear un horitzó normatiu sexual que sigui real i estigui adaptat a la pluralitat dels 

éssers humans. 

En relació a aquesta idea, Malón (citat a Arnau, 2018) expressa que no existeixen sexualitats 

naturals, és a dir, estàtiques i inamovibles. De la mateixa manera, tampoc hi ha homes i dones 

que es puguin caracteritzar com a naturals; en tot moment hi ha elements simbòlics, morals o 

conceptuals que els influeixen.  

 La sexualitat humana és, per sobre de qualsevol cosa, identitat, identitat subjectiva i 

plural, que depèn fonamentalment de la cultura i la subjectivitat o el punt de vista de 

qui la sent, la vivència o l’expressa. Així, més enllà de la rígida linealitat del sistema 

de dos sexes, dos gèneres, es situen una àmplia diversitat d’identitats que subverteixen 

i transgredeixen aquesta dicotomia, i que posen en manifest la possibilitat de situar-se 

en el món amb l’altre, a través del cos sexuat de d’una forma radicalment diferent. 

(Lameiras i Carrera, 2009,  p.27) 

En aquesta definició podem veure l’estreta relació que hi ha entre identitat i sexualitat, la 

importància d’entendre-la de forma més oberta i mòbil, d’anar més enllà del dimorfisme 

sexual que fins ara a precedit la cultura occidental. Podem veure que hi ha una necessitat de 
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començar a deixar enrere la diferenciació i atributs que venen lligats a les paraules home i 

dona, masculí i femení. Es pot observar, també, que la sexualitat no és un concepte rígid i 

objectiu, sinó que és subjectiu, i que la manera en què s’entengui depèn de cada persona que, 

al mateix temps, està influenciada per uns trets culturals i socials.  

Choza (2017) també utilitza aquesta idea de subjectivitat quan parla sobre l’aparició de la 

sexualitat. Ell expressa que es pot començar a parlar de sexualitat com a quelcom subjectiu 

que se sent interiorment, quan comença a haver-hi organismes en els que els hi apareix una 

sensibilitat interior. Un cop més podem veure que sexualitat i subjectivitat no són conceptes 

que puguin anar desvinculats l’un de l’altre.  

Aquest factor més subjectiu de la sexualitat fa palès el fet que la paraula en si, té una alta càrrega 

emocional (Marti, 2018) i, per tant, és un element que s’ha de tenir en compte. 

2.1.2.2. Evolució de la sexualitat en els últims anys 

Els anys 60 va ser una dècada en que, de moltes maneres, va canviar el món. La revolució 

sexual, les revolucions universitàries, els moviments avortistes, els fronts d’alliberament 

feministes, els revisionismes marxistes i la fallida de les esperances en la revolució socialista, 

entre altres corrents contraculturals, van ser fets que van marcar el desenvolupament de la 

societat i la concepció de la sexualitat (Choza, 2017). La commoció que hi va haver durant 

els anys 60 i els processos que van succeir els anys posteriors, van afectar, sobretot, 

socialment i culturalment, a tots els seus factors i elements. Així doncs, el sexe, l’amor, el 

matrimoni i la família, van ser afectats pels canvis que es van produir en diversos àmbits: 

tècnic, industrial i econòmic, en els plans socials, laborals, jurídics, científics, artístics, 

morals i religiosos.  

A Espanya, des dels inicis del moviment feminista fins la mort del dictador Francisco Franco 

l’any 1975, els dos eixos fonamentals sobre els quals es va fer una reflexió de la sexualitat 

des d’una perspectiva de gènere binària eren, per una banda, la crítica del model hegemònic 

heterosexual, on l’home tenia el paper dominant dins la relació i, per l’altra, la defensa del 

dret al plaer, per part de les dones. Aquest últim fet, lligat a la idea de que la sexualitat no 

sempre té perquè anar de la mà de la reproducció (Garaizabal, citat a Arnau, 2018).  

Durant els anys 80 la concepció de la sexualitat va continuar evolucionat, a través, sobretot, 

dels moviments lèsbics. En conseqüència d’aquest moviment i la seva reivindicació, neix una 

nova visió de la sexualitat, amb una perspectiva de gènere més oberta, que diferencia i separa 

la sexualitat del model heteronormatiu (Arnau, 2018).  
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Segons González i Castellanos (2004) és en el segle XX quan aquest canvi de perspectiva es 

comença a consolidar. En un context on s’estaven produint diverses guerres mundials, i amb 

la falta treballadors masculins, s’obliga a la població femenina a desenvolupar-se en funcions 

laborals i socials i a afrontar la direcció de la llar i la família, sense una figura masculina al 

seu costat. D’aquesta manera, la dona es comença a exercitar en el context familiar i social, 

els rols instrumentals que, fins aleshores, només estaven destinats als homes.  Aquest fet, unit 

a la revolució sexual i als moviments dels anys 60 i 70 i 80,  ens han conduit a establir, en 

aquesta última dècada, l’inici de l’etapa patriarcal contemporània i la reconceptualització en 

totes les àrees de la vida sexual, tant de l’home com de la dona.  

En les dècades del 90 i del nou inici de segle, comença a produir-se un conjunt important de 

canvis materials i espirituals transcendentals en la vida de l’home i de la dona, que obren una 

nova era per cadascun d’ells (González i Castellanos, 2004). La revolució sexual va fer 

eclosió durant les dècades dels seixanta i setanta, però no va acabar en els límits d’aquell 

moment, sinó que continua, amb noves qualitats durant els vuitanta, els noranta i el nou segle. 

En aquestes dècades es construeixen nous valors i horitzons per a la sexualitat. 

Es parla de reconceptualització ja que, la situació del sexe femení i masculí, de la seva 

sexualitat i dels seus vincles amb la parella, la família i la societat, s’han modificat 

qualitativament. S’han pogut percebre canvis en la forma d’expressar sentiments i emocions i 

en les actituds i comportaments de la població. La sexualitat ha entrat en la vida de moltes 

persones, sobretot en el sexe femení, d’una forma diferent; es comença a córrer el vel de 

culpabilització que oprimia a la població i, com a conseqüència, s’obren noves maneres de 

valorar la conducta, el pensament i els sentiments d’ambdós sexes (González i Castellanos, 

2004) 

Poc a poc es permet a la dona separar, de forma conscient, el plaer de la reproducció i se li 

dóna l’opció d’escollir les formes que prefereixi de gaudir-les. En aquesta etapa, la vida 

sexual de la població, cada cop més, comença a guanyar espais en l’adolescència. Així i tot, 

s’ha de tenir en compte que aquestes manifestacions no són generalitzables a tot arreu; 

depenen dels factors culturals, geogràfics, ètnics i racials.  

L’aparició de models per a la vida sexual, més flexibles i humans i la seva incidència en els 

comportaments d’homes i dones, no ens asseguren que hagin desaparegut els models 

tradicionals repressius, carregats de tabús i estereotips que la societat, encara en essència 

patriarcal i desigualitària, fa grans esforços per continuar mantenint (González i Castellanos, 
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2004). En conseqüència, es produeix un enfrontament constant entre els vells models 

tradicionals i els nous models, més igualitaris.   

Segons Lameiras i Carrera (2009) l’evolució de la sexualitat humana es pot dividir en dues 

concepcions diferenciades: la tradicional o antiga i la moderna. A continuació, a través de la 

Figura 1, es podran identificar les característiques atribuïdes a cadascuna d’aquestes 

concepcions.  

 

2.1.3. Actituds envers la sexualitat 

És evident que la sexualitat no deixa indiferent a gairebé ningú, és un tema que arrossega una 

polèmica permanent i té una clara implicació personal (Gómez, 2013). D’aquesta manera, 

podem dir que tothom, en certa mesura, té una actitud  i una predisposició envers la 

sexualitat, una tendència a respondre de forma positiva o negativa a tot allò eròtic. Al següent 

esquema, podreu veure com s’estructura aquesta actitud.  
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Segons Gómez (2013) aquests tres components de l’actitud formen un sistema. La teoria de 

sistemes diu que un sistema és un conjunt d’elements relacionats, el resultat del qual és 

superior a la suma de totes les parts. Qualsevol sistema, doncs, tendeix a un equilibri; com 

més gran sigui la coherència entre els components, més ferma serà l’actitud i més difícil serà 

el seu canvi. Aquestes actituds són el reflex del conjunt de valors, personals o grupals, davant 

d’un mateix, dels altres i de les coses. Hi ha actituds, però, que han de ser, clarament, 

modificades o previngudes: el racisme, la homofòbia, la intolerància, la xenofòbia, el 

masclisme, el sexisme, etc.   

La intervenció pedagògica i l’educació, en tots els seus àmbits, ha de tenir com a objectiu la 

formació d’actituds positives, tolerants i democràtiques. Per a poder-ho dur a terme, és 

necessari transmetre els coneixements necessaris a cada edat, inequívocs, mancats de mites i 

fal·làcies, basats en evidències científiques. A més a més, és imprescindible associar aquests 

continguts a sentiments positius envers la sexualitat (Gómez, 2013).  
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Les actituds envers la sexualitat poden tenir una disposició negativa o positiva. En la figura 3, 

es mostra un esquema en el qual es pot veure la caracterització de cadascuna de les actituds.  

Gómez (2013) defensa que qualsevol persona està situada en una línia contínua que va des de 

la positivitat, fins a la negativitat. En relació amb aquesta idea, Heras, Lara i Fernández, (2016) 

afirmen que les actituds envers la sexualitat són un aspecte fonamental i determinant de la 

seva concepció. Les actituds es diferencien entre positives o erotofíliques i negatives o 

erotofòbiques. Així doncs, les dues actituds són extrems d’un continu, és a dir, la disposició a 

respondre als estímuls sexuals als estímuls sexual al llarg d’una dimensió positiu-negativa, 

que defineixen i determinen la sexualitat.  

L’actitud positiva o erotofílica es caracteritza per la comprensió de que la dimensió sexual de 

les persones és una font de riquesa que ha de ser viscuda amb plenitud (Gómez, 2013). Les 

persones que es situen en aquesta banda de la línia posseeixen idees positives de tot allò 

eròtic, es comprometen en el cultiu de la seva sexualitat i, en conseqüència, tenen emocions 

positives envers el tema, són persones respectuoses amb les opcions sexuals dels altres, no 

tenen problemes per verbalitzar assumptes relacionats amb el sexe. Consideren que 

l’educació sexual és necessària. En general, les persones que mostren unes actituds sexuals 

més erotofíliques experimenten una satisfacció sexual més gran, es mostren més obertes a 

l’activitat sexual i a les diverses conductes sexuals, com la masturbació (Heras, et al., 2016).  

A més a més, s’ha observat que en les seves relacions de parella solen establir un vincle més 

segur, en el qual existeix una orientació clara cap a l’amor, el gaudir de l’experiència eròtica i 

a la comunicació i expressió d’emocions positives (Heras, et al., 2016).  
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 Les persones que tenen una actitud negativa o erotofòbica envers la sexualitat, tendeixen a 

pensar que tot el que està relacionat amb el sexe és perillós, pot ser perjudicial, pot provocar 

dolor i patiment. La sexualitat és una font d’emocions negatives com, per exemple, 

sentiments de culpa exagerats, por i vergonya (Gómez, 2013). Tendeixen a pensar que 

l’educació sexual és un tema molt delicat i que la seva responsabilitat ha de recaure sobre els 

pares. Les persones que són, predominantment, erotofòbics, es mostren poc inclinats a 

l’activitat sexual i a les diverses conductes sexuals. En general, accepten la pitjor la sexualitat 

en totes les seves manifestacions i, en conseqüència, experimenten por, ansietat i culpabilitat 

(Heras et al., 2016).  

 

2.1.4. La identitat sexual  

Segons Sánchez (2019) la identitat pot definir-se com: 

La capacitat del subjecte de saber qui és i per a què està en el món. Cada ésser 

humà adult s’ha fet aquesta pregunta i ha assolit una resposta, a vegades de manera 

àmplia i generadora de creativitat i, altres vegades, per mediatitzar-se. Aquelles 

persones que no aconsegueixen trobar la resposta, queden en la indefinició del seu 

paper de manera general, no només des del punt de vista sexual. (Sánchez, 2019, 

p.207)  

Tot i que, tal com diu la cita, no només es pot abordar la identitat des del punt de vista sexual, 

no és possible entendre la identitat sense la seva categoria sexual (Gómez, 2013). En aquest 

apartat es desenvoluparà el concepte d’identitat sexual i quin paper juga en la identitat global 

de la persona.  

Choza (2017) parla de la identitat sexual com un procés de maduració de la identitat personal 

d’interioritat subjectiva, és a dir, que varia depenent del que la persona sent i creu sobre si 

mateixa. No és, doncs, ni un procés simple, ni un procés el qual els resultats que se 

n’obtinguin siguin, sempre, satisfactoris. En la identitat sexual hi intervenen factors genètics, 

hormonals, anatòmics, familiars, culturals, etc., que no tenen perquè estar en harmonia entre 

ells. Aquest desajust, pot provocar problemes en l’assentament de la identitat sexual i, en 

conseqüència, de la personal.  
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En la configuració de la identitat sexual, com es mostra en la Figura 4, la relació entre sexe i 

gènere hi juga un paper fonamental. Segons Gómez (2013) el sexe funciona com a variable 

estímul, és a dir, el sexe estimula al gènere, pel que fa a l’expressió de la diferenciació sexual 

(atribucions i expectatives culturals). Es considera el sexe una variable estímul quan s’entén 

com a una categoria psicosocial del procés de sexuació. El sexe com a variable subjecte, en 

canvi, es refereix als continguts que la persona integra en la construcció de la seva identitat, 

en relació amb el medi social (trets de personalitat, actituds, aptituds, etc.). 

La identitat sexual o de gènere és l’autoreconeixement i acceptació com a 

home o dona; correspon a la convicció íntima de pertànyer al gènere masculí o 

femení. La majoria de les vegades, la identitat de gènere coincideix amb el sexe 

biològic. Entre els 18 mesos i els 2 anys de vida, els nens/es es consciencien de les 

diferències físiques entre ambdós sexes. Als 3 anys es poden identificar a si mateixos 

com a homes o dones i als 4 anys la identitat de gènere s’estableix. (Coronas i Funes, 

2015, p. 75) 
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Tot i això, l’establiment i reconeixement de la pròpia identitat de gènere no sempre es 

produeix d’aquesta manera; és en aquest moment quan apareix el que s’anomena disfòria de 

gènere. La disfòria de gènere, és doncs, l’estrès emocional que suposa tenir una identitat de 

gènere que és diferent al sexe amb el qual s’ha nascut. Encara que molts infants ho resolen a 

l’adolescència, altres ho mantenen i desitgen la transició a l’altre gènere. Aquestes persones 

són denominades transsexuals o transgènere (Coronas i Funes, 2015). 

L’adolescència és una etapa rellevant en la configuració de la identitat sexual i, a grans trets, 

de la pròpia identitat; al llarg de l’adolescència, paral·lelament al desenvolupament personal, 

apareixen canvis estructurals i noves capacitats que fan que la identitat, sigui cada vegada 

més, una realitat molt complexa (Gómez, 2013).  

2.1.6. Sexualitat a l’adolescència  

Segons Molina, Méndez i Rodríguez (2015) la sexualitat forma part del cicle vital de l’ésser 

humà i presenta unes característiques diferents en cadascuna de les etapes de la vida. 

L’adolescència és doncs, un període particularment destacable en el desenvolupament de la 

sexualitat. És un moment del desenvolupament humà, en el que succeeixen transformacions 

psicològiques transcendentals per a l’individu (Heras, et al. 2016).  

Així doncs, es tracta d’una etapa conflictiva i de trànsit en la qual es produeixen canvis 

biològics, intel·lectuals i socials. Aquests canvis, al mateix temps, tenen una incidència 

rellevant en la conducta sexual dels adolescents, ja que hi entren en joc factors com el 

desenvolupament puberal, l’adopció de la imatge corporal, el descobriment de les seves 

necessitats sexuals, l’aprenentatge de les relacions sexuals, així com l’establiment d’un 

sistema propi de valors sexuals (Molina et al. 2015). D’aquesta manera, Heras et al. (2016) 

defensen que les modificacions que experimenten en la cognició, en les relacions socials i 

afectives, en la comprensió ètica i moral de l’entorn i en la necessitat d’expressió de la seva 

pròpia sexualitat, fan que aquesta etapa sigui especialment complexa.  

A més a més, és una etapa en la que és habitual estar sotmesos a la pressió que exerceix el 

grup d’iguals, en la que passen de ser nens i nenes a configurar-se com a nois i noies, en la 

que les reaccions dels progenitors davant l’evolució sexual poden no ser sempre les més 

adequades. És aquí quan és fa evident la importància d’una educació sexual de qualitat 

(Molina et. al 2015).  

En l’apartat que parla del concepte de sexualitat, s’incideix en la rellevància d’entendre-la 

com un procés que es va desenvolupant al llarg de tota la vida (procés de sexuació). S’ha de 
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pensar, doncs, que els joves, per arribar a l’adolescència, han hagut de passar per una altra 

etapa en la qual ja s’han produït canvis importants en l’àmbit de la sexualitat: la infància. En 

la figura 5, presentada a continuació, es podrà veure la configuració de la sexualitat en la 

infància i l’adolescència.  

 

Segons Sánchez (2019) l’infant que esdevé adolescent, es troba a la meitat de les etapes del 

desenvolupament de la seva personalitat per tal d’arribar a ser un adult sa, i dins d’aquestes 

etapes, la maduració de la seva sexualitat és un dels aspectes fonamentals. Això és degut, per 

una banda, perquè la possibilitat de variacions d’aquest procés de maduració dins dels  límits 

de la “normalitat” és molt àmplia i, per altra banda, perquè ens enfronta, als adults, amb la 

nostra pròpia adolescència i als problemes que vam tenir per resoldre-la.  

Alguns nens i nenes, que acaben la etapa de la infància (10-11 anys), arriben a l’adolescència 

i s’hagin d’enfrontar a diverses disjuntives d’acció envers la vida. Per una banda, es poden 

convertir en joves totalment inhibits si els pares no els han permès la llibertat d’expressió (en 

l’àmbit sexual i de personalitat) o, d’altra banda, poden arribar a ser adolescents totalment 

impulsius, sense el control que la família estableix dins d’uns límits, d’acord amb les normes 

del seu grup (Sánchez, 2019). Les conductes sexuals de l’adolescent, doncs, han de 

considerar-se com una part de l’exploració del món per part del jove, en el qual l’objectiu és 

la recerca de la pròpia identitat i de l’autoafirmació com  a individu que decideix el seu futur.  
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És per això, que és de vital importància fer un bon acompanyament, per part dels adults, amb 

els joves, en aquesta etapa tant important de la vida. Un dels aspectes a tenir en compte, 

sobretot, és el desenvolupament de la seva sexualitat i tot el que la conforma per evitar, així, 

problemes d’identitat, d’autoestima i males praxis amb els altres i un mateix.  

2.2. L’Educació Sexual 

Segons Lameiras i Carrera (2009), les concepcions i discursos implícits que les persones 

tenen sobre sexualitat acaben produint unes pràctiques d’educació sexual, que es caracteritzen 

per un silenci cap a la dimensió sexual humana i per un tractament des d’un punt de vista 

biològic i reduccionista. Afirmen, doncs, que el model actual d’educació sexual es defineix 

més, pel que no explica i amaga, que no pas per el que explícitament ensenya. No es fa cap 

referència de la sexualitat dins del currículum escolar i, si hi és, és únicament des d’un punt 

de vista biològic.  

Podem veure, doncs, que en l’educació sexual no es té en compte la dimensió psicosocial de 

la sexualitat i que, la visió des de la dimensió biològica en la formació, és fruit del llegat 

social. Encara no han transcendit prou els mites biologicistes de la genitalitat, 

l’heterosexualitat i la procreació ( Font; Barragán; López, citat a Lemeiras i Carrera, 2009).   

Martí (2018) expressa que moltes persones entenen l’educació sexual com un permís per a ser 

actius sexualment. Aquesta concepció és errònia; l’educació sexual representa una oportunitat 

per aprendre, comprendre i posar en pràctica el que significa ser home o dona en aquesta 

societat actual. És una oportunitat, també, per a instruir-se i poder viure com adults de forma 

segura, responsable i feliç.  

2.2.1. El concepte d’educació sexual 

Per poder entendre què és l’educació sexual, primer s’ha d’entendre el concepte d’educació. 

No són pocs els autors que han parlat sobre aquest terme i moltes les definicions que se n’han 

fet. Així doncs, es presentaran d’algunes d’aquestes definicions, d’èpoques i persones 

diferents: 

 

“L’objectiu de l’educació és ajudar-nos a trobar el nostre camí dins de la nostra cultura. 

Entendre-la amb les seves complexitats i contradiccions. Ni l’educació ni l’escola poden 

entendre’s ja com simples vehicles de transmissió de les habilitats bàsiques”  

(Brunner, 2015, p.10).  
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Monclús (citat a Lameiras i Carrera, 2009) destaca tres dimensions bàsiques dins de 

l’educació: (a) l’educació com a transformació de la realitat, (b) l’educació sense límits espai-

temporals i (c) l’educació en el marc de la complexitat.  

(a) L’educació com a transformació de la realitat implica perfeccionar i optimitzar el que 

hi ha dins de la persona, facilitar una lectura crítica del món, la recerca del canvi i la 

superació. La seva finalitat serà formar subjectes crítics per a la transformació de les 

estructures socials i econòmiques de la realitat.  

(b) L’educació sense límits espai-temporals engloba l’educació al llarg de tota la vida. Va 

més enllà de la separació tradicional entre educació bàsica i educació permanent i, per 

tant, pot donar resposta als canvis continus d’un món cada cop més complex.  

(c) L’educació en el marc de la complexitat fa referència a un món i a una realitat cada 

dia més complexos que s’estan transformant constantment. En aquest marc, 

l’educació haurà de promoure una intel·ligència general que permeti revelar el seu 

context global i multidimensional (Morín, citat a Lameiras i Carrera, 2009).  

Queda clar, doncs, després de veure aquestes concepcions sobre l’educació, que aquesta no 

pot ser entesa dins d’un context aïllat i únic. Els canvis que es produeixen en la societat i els 

factors culturals que la representen han de ser contemplats dins el marc educatiu. L’educació 

“L’educació és tan antiga com l’ésser humà i consubstancial al seu desenvolupament, 

sense ella, no hi ha possibilitat de ser persona humana, en el ple sentit de la paraula”  

(Sarramona citat a Lameiras i Carrera, 2009, p.18) 

 

“L’educació és el procés de millora de l’home i de la dona com a persones integrades 

dins d’un marc sociocultural” 

( Rius i Cánovas, citat a Lameiras i Carrera, 2009, p.18). 

 

“La profunditat del procés de canvi social que s’està produint actualment ens obliga a 

reformular les preguntes bàsiques sobre la finalitat de l’educació, sobre qui assumeix la 

responsabilitat de formar a les noves generacions i sobre quin llegat cultural, quins valors 

i quina concepció de l’home i societat desitgem transmetre” (Tedesco, 1995, p.30). 
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ha de donar resposta a aquests canvis, vetllar per una visió de transformació social i formar 

persones crítiques, que puguin pensar per si mateixes i prendre les seves pròpies decisions. 

Només d’aquesta manera serà possible crear societats més tolerants i democràtiques 

(Lameiras i Carrera, 2009).  

Alguns professionals denominen l’Educació Sexual com a Educació afectivo-sexual, 

emfatitzant el fet que ajuda a les persones a resoldre les seves necessitats afectives i sexuals. 

Malgrat això, el terme que s’utilitza, a nivell internacional és Educació Sexual ja que, 

s’assumeix que va molt més enllà que l’estudi de l’anatomia i la fisiologia genital (López, 

citat a Lameiras i Carrera, 2009).  

Segons Agud et al. (2016) conèixer la fisiologia dels aparells genitals, les diferents Infeccions 

de transmissió sexual o saber com es posa un preservatiu és important, però l’Educació 

Sexual no es pot quedar, simplement, en aquest nivell. L’Educació Sexual no es pot basar en 

la transmissió d’un seguit de coneixements, sinó que ha d’adquirir les habilitats i actituds 

necessàries perquè una persona pugui desenvolupar la seva sexualitat, de forma plaent i 

plena. Al mateix temps, ha d’afavorir que el seu entorn pròxim pugui viure la seva sexualitat 

amb normalitat.  Per això, és necessari que a l’aula es respiri un ambient de tolerància i 

confiança, d’acceptació de les diferències entre les persones.  

 

2.2.2. Models d’educació sexual 

Al llarg de la història, es poden identificar, com a mínim, quatre models d’Educació Sexual 

que s’han anat succeït o, fins i tot, coexistit d’alguna manera o altra. Aquests models 

impliquen diferents formes de reaccionar davant de la sexualitat i són els següents: Model 

Moral o Tradicional, el Model de Riscos o Model Mèdic, el Model d’Educació Sexual per a 

“L’educació Sexual no és només transmetre informació sobre anatomia o fisiologia, sinó formar 

actituds en l’individu, que el capacitin per a que pugui crear el seu propi sistema de valors, que el 

permetin gaudir d’una vida sexual més sana, conscient i responsable.” (Kaplan i Sandock, citat a 

Lameiras i Carrera, 2009, p.33) 

“L’educació Sexual comença els primer anys  d’existència i continua a llarg de tota la vida, i en 

ella es veuran implicats la família, l’escola i la societat en general. Són el conjunt 

d’aprenentatges que incidiran de forma conceptual, actitudinal i comportamental.” (Font, citat a 

Lameiras i Carrera, 2009, p.34) 
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la Revolució Sexual i Social i, finalment, el Model Comprensiu o Biogràfic i Professional 

(Lameiras et al., 2016).  

Aquests models s’han anat perpetuant segons els conceptes que cada societat i cultura té 

sobre l’educació i la sexualitat. Cada societat ha establert un model coherent que concordés 

amb aquests conceptes (Barragán i Bredy, citat a Lameiras i Carrera 2009). Així i tot, no es 

pot deixar de banda el mite de que la informació que s’ha estat transmetent, en termes 

d’Educació Sexual, ha estat sempre objectiva i científica. En moltes ocasions ha sigut, només, 

una fal·làcia del capitalisme per seguir inculcant una concepció conservadora i sexista de la 

sexualitat (Barragán, citat a Lameiras i Carrera, 2009).  

A continuació, es presentarà cadascun d’aquests models i quina incidència han tingut en la 

sexualitat dels infants i joves i, en conseqüència, de tota la població.  

2.2.2.1. Model Moral  

El primer model sobre el qual es parlarà és el Model Moral o Tradicional. Aquest model està 

centrat en l’abstinència i neix amb l’objectiu de fomentar l’abstinència, en termes sexuals, 

abans del matrimoni. S’entén que qualsevol altre tipus d’Educació Sexual comprometria la 

innocència dels joves i que, amb total seguretat, desembocaria a una activitat sexual 

immadura i promíscua per part seva. En aquest sentit, la única manera legítima d’evitar la 

corrupció en la sexualitat dels joves i els possibles riscs que se’n derivin és contraure el 

matrimoni. Només d’aquesta manera l’activitat sexual entre una parella serà acceptada 

(Lameiras et al., 2016).  

L’actitud prohibitiva que adopta aquest model envers la sexualitat, ha estat recurrent al llarg 

de la història des del segle XVII. És en aquest segle quan s’inicia l’edat de la “repressió”, 

pròpia de les societats burgeses, que imposaven la censura a través de la “llei del silenci” la 

qual encara és present, en certa mesura, en la nostra societat. (Foucault, citat a Lameiras i 

Carrera, 2009).  

Seguint la ideologia d’aquest model, si els nens i nenes sentien curiositat sobre la sexualitat i 

feien preguntes, la resposta es construiria al voltant del dolor i la brutícia provocada pel part, 

per així desviar la seva atenció el màxim possible. Només es defensarien l’heterosexualitat i 

la reproducció com a úniques opcions legítimes (Rousseau, citat a Lameiras i Carrera, 2009).  
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Tot i que aquest model ha anat perdent força en les últimes dècades dins del nostre país, ha 

guanyat ressò en altres països, com per exemple, els EEUU que al voltant dels anys 90 va 

experimentar un creixement d’aquests models gràcies al finançament de l’Estat Federal 

(Kohler, Manhart i Lafferty, citat a Lameiras et al., 2016).  

2.2.2.2. Model de Riscos 

El Model de Riscos, altrament dit Preventiu o Mèdic, sorgeix com una necessitat social per a 

evitar els riscos que es puguin derivar de l’activitat sexual (Lameiras et al., 2016). Està basat 

en un Model Clínic-Mèdic o Higienista, l’objectiu del qual és evitar els problemes de salut 

derivat de l’activitat sexual com, per exemple, les infeccions de transmissió sexual (ITS), i les 

conseqüències econòmiques i personals que se’n poden derivar. Aquest model ha estat 

connectat amb el model Moral o Tradicional, que té com a objectiu l’abstinència, però derivat 

a una versió més tècnica o clínica, en la qual s’aborden els riscos de l’activitat sexual, però 

sense valorar moralment les conductes sexuals. Així i tot, en aquest model, si que es permet 

una associació explícita entre la sexualitat i la idea de perill. És per aquest motiu que es 

centren, sobretot, en donar informacions científiques sobre les pràctiques sexuals que poden 

provocar riscos, les conseqüències que se’n poden derivar i de quina manera es poden 

prevenir. En aquest cas, els mètodes anticonceptius es troben entre els seus principals 

continguts (Lameiras, et al. 2016) 

Tot i que aquest model no té una base tan moralista com l’anterior, es pot veure clarament 

que no afavoreix les pràctiques sexuals, com tampoc el coneixement i desenvolupament de la 

pròpia sexualitat. La sexualitat es veu des d’una mirada de precaució o, fins i tot, d’evitació 
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per tal de no trobar-se amb tots aquests perills que, científicament, s’ha demostrat que 

existeixen.  

L’aparició d’aquest model es remunta, sobretot, a Estats Units i a Europa occidental, on hi 

havia una forta necessitat social d’evitar els riscos derivats de l’activitat sexual. (Lameiras i 

Carrera, 2009). Té una forta incidència després de la Primera Guerra Mundial ja que, hi va 

haver una gran alarma social com a conseqüència dels problemes de salut derivats de les 

pràctiques sexuals de risc, conjuntament amb el sorgiment de noves pràctiques sexuals 

derivades de la industrialització i les idees liberals. 

 

2.2.2.3. Model per a la Revolució Sexual i Social  

Aquest model neix a Viena associat al moviment juvenil SEX-POL de sexualitat i política. 

Va ser creat per Reich al voltant dels anys 30 amb influència Freudiana (Lameiras i Carrera, 

2009). Parteix de la idea que la revolució sexual és una condició indispensable per a la 

revolució social, de la mateixa manera que la revolució social és indispensable per a la 

sexual. El Model per a la Revolució Sexual reivindica la necessitat de que es doni una 

educació sexual a l’escola, del lliure accés als mètodes anticonceptius, al dret a l’avortament 

o a la creació de llocs on els joves poguessin mantenir relacions sexuals amb condicions 

dignes. Les idees d’aquest model es reprenen, posteriorment, durant la revolució sexual de les 

universitats als Estats Units a la dècada dels anys 60 i, també, en el moviment juvenil del 

maig del 68 a París (Lameiras i Carrera, 2009).  
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Aquest model pretenia contribuir a la societat augmentant la consciència crítica sobre el sentit 

de l’explotació social i la repressió sexual en els adolescents i implicar-los, de forma activa, 

en la transformació revolucionària de la societat (Lameiras i Carrera, 2009). A més a més, es 

defensava que aquesta educació sexual havia de ser impartida a les escoles, en totes les edats, 

dins del currículum escolar explícit. Per fer-ho, s’havien de canviar tots aquells aspectes que 

fos necessari del currículum ocult, és a dir, canviar els valors que de forma implícita anaven 

en contra d’aquesta idea.  

Els continguts d’aquest model eren complexes; pretenien incloure informació sobre sexualitat 

(el dret a la sexualitat de tota la població, anatomia, fisiologia sexual, la resposta sexual 

humana, diferents formes d’estimulació, activitats sexuals, mètodes anticonceptius i 

condicions higièniques), fer un anàlisis crític de les condicions socials de la població i de la 

societat capitalista i trencar estereotips lligats a la concepció tradicional de família, als rols de 

gènere, al divorci i al avortament (Lameiras i Carrera, 2009).  

 

2.2.2.4. Model Biogràfic i Professional o Comprensiu 

El Model Biogràfic i Professional o Comprensiu, s’origina a Suècia durant la dècada dels 

anys 50 i, a poc a poc, es va estenent als altres països europeu i no europeus. És important 

tenir en compte que, en aquest model, són més importants les influències socioculturals que 

les biològiques. Parteix d’un posicionament relativista i plural, que està basat en el dret a 

diversitat de biografies sexuals i en els principis de la igualtat de gènere. (Lameiras et al., 

2016). Afavoreix un concepte positiu de la salut sexual, en general, i la salut sexual en 

particular ja que, entenent-les com a elements indispensables per al benestar personal i la 
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qualitat de vida de la població. A més a més, promociona les actituds erotofíliques envers la 

sexualitat humana i estan fonamentades sobre els Drets Humans, els Drets Sexuals, els Drets 

de la Dona i els Drets dels Infants (Lameiras et al., 2016). El seu objectiu principal és 

fomentar el benestar personal i la qualitat de vida, a partir de la identitat i la biografia sexual 

que cada persona ha escollit tenir. D’aquesta manera es pot afavorir a la identitat sexual i a 

l’aprenentatge de coneixements, actituds, habilitats que permetin viure les diferents 

possibilitats sexuals en relació amb cada edat (Lameiras et al., 2016) 

Aquest model, com podem veure, és el més obert i més d’acord a una idea plural de la 

sexualitat, on la tolerància i l’acceptació de la biografia sexual de cada persona n’és la base. 

El fet que el seu objectiu principal sigui fomentar el benestar i augmentar la qualitat de vida 

de les persones, ens hauria de fer pensar en aquest model com una fita a seguir ja que, al estar 

centrat en les singularitats de cadascú i al seu creixement personal, el fan el model més 

inclusiu.  

Seguint amb l’explicació de Lameiras i Carrera (2009), es pot afirmar que aquest model 

afavoreix l’acceptació de la pròpia activitat sexual. Els seus objectius concrets serien els 

següents: 

- Adquirir coneixements científics sobre la sexualitat i l’activitat sexual. 

- Adquirir habilitats socials de comunicació i de presa de decisions.  

- Adquirir actituds erotofíliques i tolerants envers la diversitat. 

- Fomentar una ètica bàsica en les relacions sexuals.  

Així doncs, els seus continguts estan basats en l’assoliment d’aquests objectius i estan 

constituïts sobre la identitat corporal i el gènere, l’autoestima, les habilitats socials, les 

emocions i els sentiments, l’activitat i la conducta sexual i els principals mètodes de 

prevenció d’ITS (Infeccions de Transmissió Sexual).  

Altres característiques d’aquest model, explicades per Lameiras i Carrera (2009), són, per una 

banda, la necessitat de dur a terme l’educació sexual a través de la col·laboració entre la 

família i l’escola. És important, per això, que es diferenciïn de forma clara els rols dels 

professionals de l’educació i la família. A més, es pot incloure als altres centres i institucions 

no formals de la comunitat, per tal que l’educació sexual pugui arribar a tot arreu.  

Pel que fa als professionals en educació sexual, hauran de ser els mediadors/es entre els 

destinataris/es. Hauran d’avaluar el seu grau de salut i les seves possibilitats de millora, 
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oferir-los-hi les ajudes necessàries per a poder desenvolupar-se dins de les seves biografies. 

És imprescindible que el professional no utilitzi com a criteris d’intervenció les seves pròpies 

creences, experiències o opinions. De la mateixa manera, tampoc han de prendre decisions 

que puguin entrar en confrontacions amb les famílies de menors, sempre que no hi hagi 

maltractament o negligència per part d’aquestes (Lameiras i Carrera, 2009).  

A través de la figura 9, es pot observar, de forma global, la base sobre la qual està constituïda 

aquest model.  

 

2.2.3. L’Educació Sexual a Espanya.  

L’Educació Sexual implementada, fins el moment, en el sistema educatiu d’Espanya ha estat, 

clarament, insuficient (Lameiras et al., 2016).  

Segons Generelo (2009) la societat espanyola és diversa i dins d’aquesta diversitat, hi ha la 

sexual i la familiar. La legislació espanyola va saber en pocs anys, adaptar-se a aquesta 

pluralitat i contemplar i atendre les diferents realitats. Avui en dia, des del punt de vista 

legislatiu, és indiferent l’orientació sexual de cadascú, les seves emocions i els seus afectes, 

és a dir, li és igual la sexualitat en general. Les persones transsexuals gaudeixen de les 

mateixes llibertats i drets que les persones que no ho són.  

Malgrat això, en la majoria de centres educatius, la diversitat afectiva- sexual brilla per la 

seva absència (Generelo, 2009). La LOE (Llei Orgànica 2/2006 del 6 de maig d’Educació) 

deia que un dels objectius de l’educació a Espanya havia de ser el reconeixement de la seva 

diversitat afectiva-sexual. Si era així, com és que era tan difícil que en l’entorn educatiu 

s’actués en conseqüència?  



Treball de Fi de Màster Màster en Psicopedagogia 18-19 Paula Safont Maench 

 

34 

 

Segons Lameiras et. al (2016), la reforma educativa anomenada Llei Orgànica 8/2013 per a la 

Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) promoguda per un canvi polític, va eliminar tota 

referència a la igualtat i la sexualitat, subratllant la formació racional de l’alumnat per sobre 

de qualsevol al·lusió a les dimensions social, afectiva i sexual. Aquest fet va representar un 

retrocés dels valors promulgats per la constitució, en relació a l’educació i als principis que 

van possibilitar l’Educació Sexual des de l’aplicació de la LOGSE.   

D’aquesta manera, amb la LOMCE, l’Educació Sexual ha quedat totalment “enterrada” en el 

currículum d’Educació Infantil, Primària, i en el de Secundària, simplement s’aborden alguns 

continguts en el bloc de Promoció de la Salut, dins de la matèria de Biologia com; tècniques 

de reproducció assistida, mètodes anticonceptius, ITS, la resposta sexual humana i salut i 

higiene sexual (Lameiras et al., 2016). Aquests continguts, destaquen per tenir una 

perspectiva exclusivament biologista, vinculant la sexualitat als perills i problemes que se’n 

poden derivar.  

Aquesta visió, doncs, està en contraposició als models que s’estan produint en l’entorn de la 

Comunitat Europea, on cada cop guanya més terreny i espai l’Educació Sexual Comprensiva, 

sistemàtica i rigorosa, en tots els nivells educatius.  

2.2.4. Estratègies d’intervenció en l’àmbit educatiu.  

Si volem crear un marc educatiu visible, no discriminatori i inclusiu, les adaptacions en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge no poden limitar-se a les intervencions dins de l’aula, 

sinó que han d’anar més enllà (Macías, Moreno, Salguero i Rodríguez, 2009). És 

imprescindible, doncs, que tot el centre educatiu actuï de forma conjunta i estigui en 

harmonia amb aquesta idea d’educació. Les mesures que es duguin a terme han de ser 

col·lectives i han d’incloure a totes les persones que formin part de la comunitat educativa. 

Només d’aquesta manera podrem vetllar perquè es prengui una atenció a la diversitat 

afectiva-sexual.  

Segons Molina, Méndez i Rodríguez (2015) la formació del professorat és fonamental per a 

una pràctica adequada de l’Educació Sexual. No és suficient  amb tenir nocions d’afectivitat i 

sexologia, sinó que és necessària la formació en aquest cap per abordar de forma adequada la 

sexualitat. Un dels principals sectors professionals en els quals recau la tasca d’abordar 

l’educació sexual, és l’orientador dels centres educatius,  per mitjà del Pla d’Acció Tutorial 

(PAT).  
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Macías et al. (2009) proposen un seguit d’actuacions, que afecten a diferents àmbits, per tal 

de poder aconseguir aquest objectiu.  Els àmbits en els quals s’ha de realitzar una intervenció 

són: el Projecte Educatiu de Centre (PEC), el Pla de Convivència, el Pla d’Orientació 

Acadèmica i Professional i el Pla d’Acció Tutorial.   

El Projecte Educatiu de Centre 

Segons Macías et al. (2009) el primer lloc on s’han de centrar les intervencions educatives, 

per poder respondre a la diversitat afectiva-sexual, és en el PEC. Aquest document 

proporciona un marc global i general a l’institut que els permet orientar i dur a terme una 

actuació coherent, coordinada i eficaç de tota la comunitat educativa i, especialment, de 

l’equip docent. Així doncs, el PEC ha de donar resposta a cada context particular i a cada 

persona que en forma part.  

Pel que fa a la inclusió educativa vinculada a la diversitat afectiva-sexual dins del PEC, es 

poden introduir els següents objectius, de forma explícita (Sánchez, 2009):  

- Identificar, reconèixer, nombrar i acceptar les sensacions, emocions i sentiments 

propis i dels altres, aprendre a actuar des d’aquesta dimensió afectiva-emocional, 

contribuint, d’aquesta manera, el desenvolupament global de la persona. 

- Promocionar la igualtat i promoure valors de respecte i tolerància entre tots els 

membres de la comunitat educativa, parant especial atenció amb els valors que 

responguin als diferents grups (socials, culturals, lingüístics, sexuals, etc.) presents a 

l’institut. 

- Desenvolupar la tasca educativa, les relacions i la convivència dins del centre des del 

coneixement, el respecte, l’exercici dels drets humans i els principis democràtics que 

permeten establir relacions igualitàries i assumir les diferències individuals (d’origen, 

cultura, llengua, religió, sexe, gènere, orientació sexual, capacitat intel·lectual, 

sensorial i física, aparença, etc.) com un element enriquidor.  

- Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, preparar-se per a 

desenvolupar una vida sexual sana i valorar la diversitat afectiva-sexual.  

- Valorar i respectar les diferències entre sexes, afavorir la igualtat efectiva i els drets 

d’oportunitats entre homes i dones. Conèixer i acceptar les aportacions de les dones 

de les persones homosexuals, bisexuals i transexuals a la construcció de la cultura.  
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Un cop establerts els objectius, Macías et al. (2009) planteja que s’han de respondre les 

següents preguntes, en relació a la diversitat afectiva-sexual, amb idees que corresponguin als 

valors presentats als objectius i que estiguin d’acord amb la trajectòria que es vol seguir per 

assolir-los: On som? Qui som? Què volem? Com ens organitzem? 

Així doncs, és important saber en quin punt es troba cadascú, cap on vol anar, com es farà i 

qui formarà part de la intervenció, per poder establir un bon pla de treball. Una bona 

anticipació i un anàlisi precoç de cadascun del processos, per part de l’equip docent, poden 

ser el millor instrument d’ajustar l’educació a les necessitats reals de l’alumnat (Macías et al., 

2009). 

A més a més, mitjançant la cooperació i el treball col·lectiu dels professors i les professores, 

es pot assegurar que s’incideixi en qüestions tan transcendentals per l’alumnat com la seva 

autoestima, la seva inclusió dins del grup, el respecte a totes les persones, la seva orientació 

acadèmica i professional o la creació d’un clima adequat d’ensenyament aprenentatge.  

Es pot veure, així, la importància, en l’educació per a l’atenció de la diversitat, que tot l’equip 

docent vagi a la una, i a grans trets, tota la comunitat educativa. Una bona manera 

d’aconseguir aquesta coordinació, és que el PEC plasmi tots aquests elements, que tota la 

comunitat educativa els conegui i que tots els professionals actuïn en conseqüència.  

Pla de Convivència 

El Pla de Convivència sorgeix per donar una resposta a les situacions de comunicació i de 

relacions, en els centres, que es puguin crear en moments de conflicte. Aquest pla pretén tenir 

un enfocament preventiu, amb una intervenció més global i adaptada a cadascun dels 

contextos que puguin sorgir (Macías et al., 2009). El que es busca és evitar l’aparició de 

fenòmens violents i promoure un bon clima en les relacions, que faciliti una resolució 

pacífica dels conflictes per tal que es puguin convertir en una oportunitat d’aprenentatge. 

L’objectiu principal és, doncs, generar un bon clima d’ensenyament-aprenentatge. Per 

aconseguir-ho, Macías et al. (2009), proposa tres tipus de prevencions: 

- Directa: es basa en fer una valoració de les situacions de conflictes com a oportunitats 

educatives i com a protecció a la víctima. S’ha d’aplicar una sanció a l’agressor com a 

regulació no violenta dels conflictes. És molt important el paper dels docents, ja que 

la inhibició o el reforç de la invisibilitat són afavoridors d’actituds com el racisme, el 

sexisme o l’homofòbia.  



Treball de Fi de Màster Màster en Psicopedagogia 18-19 Paula Safont Maench 

 

37 

 

- Cultural: inclou la construcció d’un clima educatiu que sigui pertinent i que estigui 

focalitzat a la recerca d’uns valors mínims compartits dins de la comunitat educativa 

inclusius, és a dir, per a tots i totes. Aquests valors han de desterrar les actituds i els 

comportaments violents per tal d’evitar situacions d’assetjament escolar; homòfobes, 

discriminatòries, que provoquin una absència d’autoestima i problemes d’identitat, 

entre d’altres.   

- Estructural: està basada en fomentar una organització que estigui dissenyada per 

aconseguir un nivell mínim de violència i un nivell màxim de justícia, participació i 

cooperació.  

És important, a més a més, en el Pla de Convivència, tenir en compte tota la comunitat 

educativa. Aquesta està formada per l’alumnat, l’equip docent i les famílies. Macías et al. 

(2009) proposa uns objectius a tenir en compte en cadascun dels col·lectius per assolir aquest 

clima de convivència ideal. A continuació, es mostraran alguns dels objectius que proposen, 

per tal de visualitzar com ha de ser la consolidació d’un Pla de Convivència: 

● L’EQUIP DOCENT:  

○ Reconèixer i fer visibles tots els factors de diversitat, inclosa l’afectiva-sexual, 

per evitar que puguin ser la causa de problemes de convivència i exclusió.  

○ Posar a l’abast del professorat, en col·laboració amb el Departament 

d’Orientació, eines pràctiques per a la detecció, la intervenció i la resolució de 

conflictes vinculats a la homofòbia.  

○ Buscar els recursos necessaris per poder engegar un pla d’educació per a la 

diversitat afectiva-sexual, que estigui en contra de l’homofòbia.  

● L’ALUMNAT: 

○ Sensibilitzar l’alumnat sobre la seva especificitat i les diferències enriquidores 

amb altres persones, així com el seu paper actiu i implicació en el 

reconeixement, evitació i control dels conflictes de convivència que es puguin 

produir per no reconèixer i acceptar les diferències.  

○ Buscar la participació activa i crítica dels alumnes en les decisions sobre la 

millora del clima del centre i del procés d’ensenyament-aprenentatge.  

○ Programar el desenvolupament d’habilitats socials dins de les aules i de les 

relacions interpersonals i d’autoprotecció i seguretat personal.  
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● LES FAMÍLIES 

○ Buscar la participació de les famílies dins dels òrgans de decisió del centre i en 

les decisions sobre la millora del clima escolar. 

○ Sensibilitzar a les mares, pares i tutors/es sobre les diferències enriquidores 

que es presenten en els centres educatius per evitar mites com, per exemple, 

que “els immigrants baixen el nivell” o que “la conducta homosexual 

s’encomana”. 

○ Difondre els recursos existents que hi ha en l’entorn com, per exemple, els 

col·lectius LGTB. 

Pla d’Orientació Acadèmica i Professional 

Segons Macías et al. (2009), l’Orientació Acadèmica i Professional és un complement 

necessari per planificar l’atenció educativa de la diversitat ja que, el seu objectiu és facilitar la 

presa de decisions en diversos aspectes, tant professionals com personals.  

La idea de que les opcions acadèmiques i professionals no tenen sexe ni gènere, hauria 

d’estar present en les ofertes acadèmiques dels centres, en les presentacions de les professions 

i en l’ajuda que es proporcioni per a la presa de decisions perquè, tot i que és una concepció 

que sembla òbvia, no sempre ressalta dins dels centres educatius.  

D’aquesta manera, les proposta didàctica que es realitzi, des de totes les àrees, ha de 

contemplar continguts i activitats que fomentin el coneixement, potencialitats i interessos de 

cada persona, així com el coneixement del sistema educatiu i de món professional i laboral 

(Macías et al., 2009).  

Pla d’Acció Tutorial 

Les reflexions sobre l’acció tutorial i la diversitat sexual que està present dins dels centres, 

podria desembocar a un document més ampli. Hi ha hagut experiències molt enriquidores al 

respecte, bones pràctiques que seria interessant que el professorat conegués (Macías et al., 

2009).  Cal recordar que en la definició de la funció orientadora, solen definir-se uns 

objectius, uns àmbits d’actuació i unes fites en les que sempre està present, tot i que moltes 

vegades de forma implícita, la diversitat sexual.  

Així doncs, potser podria ser el moment de començar a escriure uns objectius que incideixin, 

explícitament, en la diversitat afectiva- sexual, de fer aparèixer, en aquest mateix document, 

la celebració de dates contra la homofòbia i el sexisme, d’aportar mesures que es duguin a 
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terme davant de situacions d’assetjament provocades per aquests motius. Només així serà 

possible realitzar intervencions sistemàtiques, pactades per consens, que no siguin fruit, 

únicament, de la individualitat de cada docent (Macías et al., 2009).  

Elements curriculars  

Segons Macías et al. (2009), l’ensenyament adaptatiu, inclusiu i no discriminatori, implica 

tots els àmbits de la presa de decisions i tots els components del currículum: què ensenyar, 

quan ensenyar, com ensenyar i què, com i quan avaluar. És per aquest motiu, que l’atenció a 

la diversitat afectiva-sexual, s’ha d’integrar a la manera de fer, habitual, dels centres, tant 

globalment com a dins de les aules ja que, aquesta forma d’actuar, inclou les característiques 

de tot l’alumnat. Els docents, doncs, han de posar atenció a no ometre o desdibuixar 

continguts relacionats amb l’educació afectiva- sexual.  

Agud et al. (2016) afirmen que és important conèixer de quina manera els currículums de 

Primària i Secundària presenten l’Educació Sexual; quins continguts permeten desenvolupar 

competències i generar les destreses necessàries perquè l’alumnat pugui posseir i gaudir 

d’una sexualitat plena.  

Per aconseguir-ho, Macías et al. (2009), proposa unes fites que qualsevol programació que es 

dugui a terme, hauria d’incorporar:  

- Prevenir l’assetjament, el sexisme, l’abús sexual i la homofòbia. 

- Educar en la sexualitat i en l’afectivitat de forma normalitzada. 

- Afavorir el respecte a les diferències afectives-sexuals personals i familiars. 

- Atendre la diversitat afectiva-sexual de l’alumnat i les famílies a dins de l’aula.  

Si es vol dur a terme una educació que tingui en compte la diversitat afectiva-sexual dels 

alumnes i de les seves famílies, amb rigor i de forma sistemàtica, serà necessari introduir-la 

en els elements curriculars propis de cada etapa. Així doncs, l’equip docent haurà d’estar 

format, tant inicial com permanentment, per poder dur a la pràctica els elements curriculars 

(Hernández i Jaramillo; Harrys; López; Sánchez; citat a Macías et al., 2009). Aquests 

elements curriculars han d’incloure: objectius, continguts, metodologia i avaluació (Sánchez, 

citat a Macías et al., 2009).  

2.2.5. Peer to Peer education: educació entre iguals 

L’aprenentatge “Peer to Peer” és aquell que es produeix entre parells o iguals (Pardo i 

Reinoso, 2016). Aquesta realitat s’ha estès cada cop més en l’entorn educatiu; és un mètode 
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en el qual tots els participants poden aprendre. L’educació peer to peer és, doncs, un 

aprenentatge que es du a terme entre un grup d’iguals en el qual els educadors i els educands, 

estan el un mateix marc (Pardo i Reinoso, 2016).  

Estrada, Escobar i Briceño (2011)  exposen que el concepte “parell”o “igual” no és nou en 

educació. Al llarg de la història hi ha hagut nombroses iniciatives d’educació entre iguals, en 

contexts diversos. La paraula anglesa peer va sorgir, fa segles, per a expressar pertinença a un 

mateix grup, a un dels cinc rangs de la noblesa. A principi del segle XIX, es van establir els 

sistemes de monitors, promoguts per Joseph Lancaster. A través dels peers, doncs, van 

establir un mètode convenient i eficaç d’arribar als joves fora de l’escola; els professors 

ensenyaven als nens que amb el rol de monitors i aquests, després, transmetien als altres nens 

el que havien après.  

La Reunió Internacional sobre Educació entre iguals i VIH/SIDA (1999) citat a Estrada et al. 

(2011), va descriure aquesta estratègia com “un concepte popular que implica un enfocament, 

un canal de comunicació, una metodologia i una estratègia; el parell és una persona amb una 

mateixa posició social que una altra que pertany al mateix grup, amb respecte a l’edat o al  

nivell d’estudis”. (p. 6)  

D’altra banda, l’organització Family Health International (FHI) citat a Estrada et al. (2011) 

defineix als parells com a “persones iguals en un o diversos aspectes, ja sigui edat, sexe, 

interessos, idioma, us del temps, aspiracions, i potser l’estat seropositiu”. (p. 6) 

El projecte Fife per a educació d’iguals (FPEP), citat a Estrada et al. (2011) el descriu com 

“un procés que es procura construir basada en l’intercanvi d’informació entre els joves sobre 

temàtiques sensibles, com el sexe o les drogues”. (p.6)  

De la mateixa manera, Fast Forward (citat a Estrada et al., 2011), afirma que “l’educació 

entre iguals succeeix allà on la gent comparteix informació en grups socials ja que, els 

parells, en certa forma, s’identifiquen entre ells”. (p.6)  

Segons Saeteros, Pérez i Sanabria (2018) una de les estratègies utilitzades en educació sexual 

és l’educació entre iguals ja que, pot servir per a millorar els coneixements, les actituds, les 

creences, els comportaments i les habilitats relacionades amb la sexualitat de les persones. 

Aquesta tècnica pot motivar-los i recolzar-los a escollir pràctiques més segures o més 

adequades a l’hora d’encarar situacions de risc i, també, proporcionar formes més sanes de 

relacionar-se amb els altres. Saeteros et al. (2018) afirmen que existeixen diversos estudis 

(Longitudinal evaluation of peer health education on a college campus: Impact on health 



Treball de Fi de Màster Màster en Psicopedagogia 18-19 Paula Safont Maench 

 

41 

 

behaviors, An outcome assessment of an ABC-based HIV peer education intervention among 

Kenyan university students, etc.) que mostren l’efectivitat del mètode “Peer to Peer” i, per 

tant, constitueix un mitjà usual per abordar temes relacionats amb la sexualitat com, per 

exemple, la prevenció d’embarassos, les ITS, el VIH/SIDA, la presa de decisions segures i 

respectuoses, entre d’altres. Ha demostrat ser, per tant, una estratègia promissòria per a 

realitzar una educació integral de la sexualitat.  

Aquesta estratègia, a més a més, inclou el fet de seleccionar, sensibilitzar, capacitar i 

acompanyar als membres d’un grup de persones que formen part d’una comunitat (Saeteros, 

et al. 2018), com podria ser, per exemple, la comunitat educativa dels instituts (equip docent, 

estudiants i famílies). Al mateix temps, l’educació entre iguals és una estratègia que permet 

educar i empoderar a la joventut. Generalment els participants dels projectes entre iguals, són 

persones que pertanyen a un mateix grup i que formen part d’un entorn específic. Els joves, 

en aquest cas, són incorporats com a aliats estratègics per al canvi social (Saeteros et al. 

2018).  

Es considera que els joves són capaços d’influir de manera positiva en els seus iguals 

generacionals i en la seva comunitat educativa per a promoure la salut i el benestar personal, 

social i comunitari. Es potencia la credibilitat que els joves tenen entre la gent de la seva edat 

i s’aprofita que, en la majoria de casos, es senten còmodes a l’hora de rebre informació per 

part del mateix grup d’edat, en el seu propi llenguatge, en comptes de rebre-la per part de 

persones adultes (Saeteros et al., 2018).  

Un altre element que caracteritza l’educació “Peer to Peer” és la seva efectivitat, el seu baix 

cost i la seva fàcil aplicació ja que, és una estratègia generada per joves per a joves que 

aprenen de les seves pròpies experiències. Aquestes experiències els permeten, al mateix 

temps, adquirir coneixements, planejar i implementar projectes mentre s’estableixen relacions 

(Saeteros et al., 2018).  

Per dur a terme un projecte a través d’aquest mètode, és necessari tenir en compte que els 

joves, normalment, tenen pocs coneixements sobre l’educació entre iguals i, per tant, se’ls ha 

d’integrar activament en el desenvolupament del projecte, donant-los-hi autonomia. En 

primer lloc, s’haurà discutir amb ells el projecte per després, incloure’ls en la planificació i 

estimular la seva participació. La formació dels alumnes que adquiriran el rol d’educands del 

programa pretén que es sentin protagonistes i responsables del projecte, des del primer 

moment (Saeteros et al., 2018).  
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Intervencions d’Educació Sexual a partir del mètode Peer to Peer 

En aquest apartat es mostraran quatre estudis, de diferents llocs del món, en els quals es van 

realitzar intervencions d’educació sexual, a través del mètode Peer to Peer. Aquests estudis 

han servit de referència a l’hora de plantejar la investigació.  

The effects of peer education on reduction of the HIV/sexually transmitted infection 

risk behaviors among Turkish university students. 

Autors de l’estudi: Bulduk and Erdogan 

Any: 2012 

Lloc: Istanbul, Turquia. 

Nombre de subjectes: 1070 estudiants. 

Disseny de l’estudi:  Pre- and posttest randomized controlled trial 

Tipus d’intervenció:  HIV/STD peer education program: peer educator training (PET) and peer 

education (PE) 

Descripció de la intervenció Resultats 

Els objectius del PET eren: 

- Augmentar el coneixement del VIH 

- Desenvolupar habilitats de 

presentació. 

- Implementar la intervenció.  

Els educadors peer van fer 30 hores de 

formació.  

Els participants del PE van rebre 3 sessions 

que van durar 3 h i mitja aproximadament. 

Cada sessió va cobrir diferents temes:  

- Factors sobre la transmissió i 

prevensió del vih 

- Percepcions d’autoficàcia. 

- Com utilitzar un condó masculí  

Els participants del PE van ser separats en 

grups de control i d’intervenció. 

La programació de l’avaluació: 

- Els participants van ser avaluats 

- Els estudiants que van participar en el PE 

tenien un elevat nivell de coneixement del 

VIH comparat amb el grup de control i 

després de la intervenció.  

- El PE era més eficient per augmentar el 

coneixement del VIH comparat amb 

ensenyaments d’infermeres amb el model 

tradicional.  

- Dins del grup de control els nivells de 

coneixement del VIH havien augmentat 

lleugerament durant el període 

d’observació; es creu que això estava 

associat a l’augment del nivell de 

consciència pel fet de participar en el 

projecte.  

- Els estudiants participants del PE tenien un 

nivell significativament més alt en 

autoeficàcia en relació a refusar el coit i a 
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abans del PE, just després del PE, 3 

mesos després del PE i 6 mesos 

després del PE.  

- Participants: els participants van ser 

triats d’aquells que estaven en el seu 

1r, 2n o 3r any d’estudis. 

- Els participants eren la majoria de 22 

anys, dos terços dels quals eren 

residents i la majoria eren homes.  

- Peer educators: eren dos homes i tres 

dones. Estudiants voluntaris que 

anaven dels 18 als 21 anys i 

mostraven les habilitats socials i 

necessàries per a ser un peer 

educator. 

l’utilitzar preservatius.  

- L’autoeficàcia en relació a l’habilitat de fer 

preguntes  a la seva parella potencial, no va 

augmentar.  

- Els estudiants que van participar en el PE 

també havien augmentat significativament 

el comportament en relació l’ús del 

preservatiu, parlar amb la parella sobre 

sexe segur i rebutjar el coit amb algú que 

no utilitzi preservatiu.  

- No hi van haver canvis significatius en 

l’actitud d’utilitzar drogues abans de tenir 

relacions sexuals. 

 

Reducing the risk of HIV/AIDS in African American college students: An exploratory 

investigation of the efficacy of a peer educator approach 

Autors de l’estudi:  Calloway, Long-White, i Corbin 

Any: 2014 

Lloc: Estats Units 

Nombre de subjectes: 94 estudiants 

Disseny de l’estudi:  Pre- and posttest randomized controlled trial 

Tipus d’intervenció: HIV prevention PE program 

Descripció de la intervenció Resultats 

Els educadors peer van dur a terme 4 moduls 

inclosos dins del llibre “Playing It Safe: 

protecting yourself from HIV/AIDS and 

other STIs”: 

1. Perspectiva sobre VIH/SIDA i altres 

ITS.  

2. Comportaments de risc. 

- Els coneixements sobre VIH i les ITS eren 

significativament més alts en els grups 

després de la intervenció. 

- L’autoeficàcia per a la intervenció del 

VIH/SIDA era més alta en els grups, 

després de la intervenció en 3 àrees: 

preguntar a la parella sobre drogues d’ús 
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3. Crear habilitats/ prendre decisions/ 

negociacions.  

4. Prendre responsabilitats/posar-ho en 

comú.  

El programa d’avaluació:  

- La pre-avaluació del grup de control 

i del grup d’intervenció va ser 

completada al principi del semestre i 

la post-avaluació dels dos grups es 

va completar al final del semestre.  

Participants: 

- Aquesta particular intervenció va ser 

designada per el col·legi d’estudiants 

afroamericans.  

- Els participants de l’estudi eren 

estudiants del seminari de 1r any, 

que majoritàriament eren 

afroamericans (92%). noies (79%) i 

de 18 anys d’edat (84%). 

Els educadors:  

els educadors peer certificats que van conduir 

les intervencions eren noies de 2n any que 

havien completat el curs per educadors peer 

“Heath Science”, el curs Bacus Gamma i el 

curs inicial del VIH de la creu roja. Les dues 

sessions de dues hores dels mòduls. 

intravenós, preguntar a la parella sobre el 

test del VIH i confiança en comprar 

preservatius sense vergonya.  

- No hi va haver diferències significatives en 

el coneixement de l’estat del VIH.  

- No hi va haver diferències significatives en 

l’ús del preservatiu.  

- No hi va haver diferències significatives en 

l’ús de drogues o alcohol abans de tenir 

sexe.  
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Training peer sexual health educators: changes in knowledge, counseling self-efficacy, and 

sexual risk behavior. 

Autors de l’estudi:  Ehrhardt, Krumboltz i Koopman 

Any: 2007 

Lloc: Califòrnia  

Nombre de subjectes: 70 alumnes. 

Disseny de l’estudi:  Quasi-experimental 

Tipus d’intervenció:  Peer sexual health educator training programs 

 

Descripció de la intervenció Resultats 

Els educadors peer van dur a terme tres 

programes PET (peer education training) 

diferents. Els tres programes van ser dirigits 

per: Centre de Salut Sexual, La conselleria 

del Test del VIH i l’Educador de la 

residència.  

Tots els programes incloïen sessions en 

format de conferència; pràctiques 

d’assessorament, com per exemple, rol 

playing i convidats experts.  

Programa d’avaluació:  

- Als participants els hi van fer un test 

abans i després de la formació.  

Els participants de l’estudi estaven entre els 

18 i els 28 anys i eren no graduats i graduats. 

Eren majoritàriament noies (70,5%), de 20 

anys de mitjana. La majoria dels participants 

eren americans europeus.(34,4%) 

Els educadors peer: eren instructors 

experimentats que havien impartit el seu 

programa particular almenys una vegada. El 

- 37 estudiants van completar el programa 

del centre de salut sexual i 18 hores 

d’instrucció. Aquest curs va ser impartit 

per dos estudiants no graduats.  

- 6 estudiants van completar el programa de 

la Conselleria del VIH test i dues hores 

d’instrucció.  

- Aquest curs va ser impartit per 

professionals.  

- 27 estudiants van completar el programa 

del dormitori educator. Aquest programa 

va ser impartit per professionals.  

- En general, els participants dels tres cursos, 

van augmentar els seus coneixements de 

les ITS i l’autoeficàcia en bons hàbits de 

salut.  

- Els participants es sentien més confiats 

com a educadors de sexualitat. 

- El programa del Centre de Salut Sexual va 

tenir una incidència més gran en els 

participants sobre en el seu coneixement i 

la seva l’autoeficàcia. 

- Estadísticament, no hi va haver canvis 

significatius en comportaments segurs en el 
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programa del Centre de Salut Sexual va ser 

dirigit per dos estudiants no graduats. 

sexe per part de cap grup; no hi va haver 

cap canvi significatiu entre abans i després 

del test.  

- En general, els participants dels cursos van 

obtenir més coneixements i confiança en la 

seva habilitat per promoure pràctiques 

sexuals més segures; tot i així, els 

estudiants no van mostrar menys actituds 

de risc després del curs.  

SENORITAS: an HIV/sexually transmitted infection prevention project for Latina college 

students at a Hispanic-serving university 

Autors de l’estudi:  Jones, Patsdaughter, Jorda, Hamilton i Malow 

Any: 2008 

Lloc: Florida 

Nombre de subjectes: 278 alumnes 

Disseny de l’estudi:  Retrospective cohort 

Tipus d’intervenció:  Student Education Needed in Order to Reduce Infection and Transmission of 

AIDS/HIV and STIs) 

Descripció de la intervenció Resultats 

El projecte SEÑORITAS és un curs de 3 

hores que va incloure els següents títols:  

“1,2,3, keeping It Safe: Amigas and Safer  

Sex, Miami Style”, “ Talking to your amiga” 

per estudiants femenines de la universitat per 

augmentar la seva confiança en les seves 

habilitat sobre parlar i practicar sexe segur.  

El propòsit del programa és reduir els índex 

de VIH i ITS en els estudiants dels estudiants 

llatins.  

Els objectius del programa són: 

1. Proporcionar una educació 

- Els participants del programa van tenir un 

augment significatiu en l’ús del 

preservatiu, particularment en grups 

d’estudiants junior.  

- Les estudiants d’infermeria que van fer 

d’educadores peer van millorar la seva 

comoditat a l’hora d’ensenyar la prevenció 

del VIH a altres estudiants.  

- Els estudiants que van començar i acabar el 

programa van mostrar un increment 

significatiu de coneixements després del 

programa.  



Treball de Fi de Màster Màster en Psicopedagogia 18-19 Paula Safont Maench 

 

47 

 

 

3. MARC APLICATIU 

3.1. Disseny 

El disseny d’aquest estudi és quasi-experimental pre-post intervenció, paral·lel amb mostreig 

de conveniència. 

3.1.1. Mostra 

L’estudi es durà a terme, com s’ha especificat anteriorment, a sis instituts de Lleida: l’Institut 

la Mitjana, l’Institut Castell dels Templers, l’Institut Ronda, Institut Maria Rúbies, l’Institut 

Guindàvols i l’Institut Manuel de Montsuar. Els criteris que han determinat l’elecció dels 

instituts han estat els següents: que fossin centres educatius públics, que cadascun formés part 

d’una de les àrees d’influència d’educació secundària marcades per la Generalitat de 

Catalunya (2018-2019) i, per últim, que el centre comptés, com a mínim, amb una línia de 

tots els cursos de la ESO.   

preventiva rellevant sobre el VIH 

apropiada a l’edat, específica de 

gènere i adaptada a la cultura a través 

d’una sola sessió d’un programa de 

PE.  

2. Augmentar competències el confort i 

les habilitats per prevenir el VIH 

com a educador Peer.  

Programa d’avaluació:  

- Els participants van ser avaluats al 

principi i al final del programa i 

després de 8 setmanes.  

Participants:  

- Els participants de l’estudi eren noies 

estudiants de la Universitat 

Internacional de Florida.  

Els educadors peer:  

- Estudiants d’infermeria senior 

voluntàries; llatines, caribenyes i 

asiàtiques. 

- Es va fer un seguiment al cap de 8 

setmanes del programa i aquests estudiants 

van mostrar un increment positiu del 

coneixement sobre el VIH.  
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Els alumnes amb els realitzarà la intervenció d’Educació Sexual, és a dir, la població diana de 

l’estudi seran els de 2n d’ESO de tots els centres educatius. Els repetidors/es que hi pugui 

haver, també s’inclouran en la mostra. El motiu de la tria és, per una banda, que ja han 

superat el període de transició de primària a la ESO pròpia de 1r i, per altra, que hi ha una 

distància de més d’un curs amb els companys que adquiriran el rol de formants. Els alumnes 

de 4t d’ESO, a més a més, se’ls ha escollit perquè estan a l’últim curs de la ESO i, per tant, 

han viscut tot el recorregut que suposa l’educació secundària obligatòria i això implica que, 

segurament, hagin tingut més vivències en termes d’educació sexual. El fet de desenvolupar 

el rol de mentors i haver-se de formar en sexualitat pot ser una experiència, a nivell 

competencial i vivencial, profitosa, també, per a ells/es. En la taula que es presentarà a 

continuació, es mostraran tots els alumnes que formaran part de la mostra. Per determinar el 

número d’alumnes que conformaran la mostra es tindran en compte les línies que hi ha de 

cada curs als centres escollits (informació extreta del PEC dels centres), i la ràtio d’alumnes 

per classe fixat pel Departament d’Educació (2018) equivalent a 28.  La ràtio de mentors per 

alumne, que hem escollit, equival a 1 mentor per a cada 4 alumnes.  

 Alumnes de 2n  Alumnes de 4t Mentors de 4t  

Institut la Mitjana  112 84 28 

Institut Castell dels Templers 28 28 7 

Institut Ronda 112 112 28 

Institut Maria Rúbies 140 140 35 

Institut Guindàvols 84 84 21 

Institut Manuel de Montsuar 112 112 28 

Total  588 560 147 

 

Els alumnes que conformaran la mostra seran, doncs, 588 alumnes de 2n d’ESO amb els 

quals es durà a terme la intervenció i 147 alumnes de 4t d’ESO, que exerciran el rol de 

mentors/formadors.  

Els criteris d’inclusió inclouen tots els alumnes de 2n d’ESO que hi hagi en el moment de 

l’estudi i els alumnes que s’hagin ofert voluntaris de 4t d’ESO.  Els criteris d’exclusió, en 
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canvi, seran tots aquells alumnes que no puguin participar en la intervenció; perquè no poden 

assistir aquells dies a l’estudi o per falta de consentiment dels pares, mares o tutors/es legals.  

3.1.2. Instruments  

Els instruments de recollida de dades que utilitzarem en l’estudi, per tal de verificar les 

hipòtesis plantejades, són els següents:  

● Qüestionari als alumnes de 2n d’ESO (Annex 1 i 2): es farà una traducció al català del 

qüestionari per a l’estudi del comportament sexual, social i corporal d’adolescents 

escolars (Hidalgo, Caballero, Celis i Rasmussen, 2003)  La seva validesa va ser 

establerta per un anàlisi factorial exploratori i la confiabilitat, per la prova Alfa de 

Conbach. És un instrument de 26 preguntes construït segons DeVellis. 

El qüestionari conté preguntes dirigides a les característiques sociodemogràfiques dels 

alumnes (edat, gènere, nivell escolar, amb qui viu, escolaritat materna i paterna i 

treball dels pares). En el domini social s’integren 10 ítems distribuïts en les 

dimensions: fantasia, imatge, recerca, parella formal, parella informal. En el domini 

corporal s’integren 16 ítems distribuïts en les dimensions: contacte externs, 

sensacions autoeròtiques, contacte íntim no genital i contacte íntim genital. 

● Anàlisi dels programes d’educació sexual: per fer l’anàlisi dels programes d’educació 

emprats fins el moment, es demanarà que ens facin un traspàs de tot els materials que 

tinguin per escrit, d’educació sexual, en cas que en tinguin. Els indicadors per valorar 

els programes d’educació sexual estaran basats en el model Professional i Biogràfic o 

Comprensiu:  

o Coneixements científics sobre la sexualitat i l’activitat sexual. 

o Habilitats socials de comunicació i de presa de decisions.  

o Actituds erotofíliques i tolerants envers la diversitat. 

o Ètica bàsica en les relacions sexuals.  

● Enquesta de satisfacció: es farà una enquesta als participants del projecte, 6 mesos 

després, per saber si el fet d’haver realitzat el programa d’educació sexual, a través de 

la metodologia “Peer to Peer” els hi ha estat satisfactori. Aquesta enquesta 

s’adjuntarà al mateix qüestionari que també se’ls hi passarà als alumnes. Ens servirà 

per valorar un element de la incidència que ha tingut a llarg termini. L’indicador 

d’aquest instrument, és per tant, la satisfacció.  
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3.1.3. Procés  

La intervenció d’educació sexual que es farà amb els alumnes, a través del mètode “Peer to 

Peer”, es dividirà en sis fases:  

 

1. Passar el qüestionari als alumnes de 2n d’ESO: la primera presa de contacte que farem 

amb els alumnes de 2n d’ESO es produirà a l’hora de passar-los-hi el qüestionari per 

saber quins són els seus coneixements, actituds i habilitats envers la sexualitat, abans 

de realitzar el programa. En aquest moment se’ls hi explicarà el projecte que es pretén 

dur a terme a la seva classe.  

2. Explicar el programa als alumnes de 4t d’ESO i demanar voluntaris/es: el segon pas a 

seguir recau en els alumnes de 4t d’ESO, els encarregats d’agafar el rol d’educands en 

la intervenció amb els alumnes de 2n d’ESO. Primer de tot, se’ls explicarà el projecte 

que es pretén dur a terme i, tot seguit, es demanaran voluntaris/es que es vulguin 

formar en sexualitat per, després, fer de formadors/es davant dels alumnes de 2n. És 

important que els voluntaris/es coneguin la responsabilitat que comporta el projecte i 

es comprometin a realitzar totes les sessions que es requereixi. Es necessitarien de 5 a 

10 persones voluntàries per poder tirar endavant el projecte.  

3. Formació dels alumnes de 4t d’ESO voluntaris: es realitzaran 4 sessions de 1:30h 

cadascuna en horari extraescolar. És important tenir l’autorització de les famílies per a 

poder realitzar aquesta activitat. El contingut de les sessions inclou els següents punts: 

Qüestionari als 
alumnes de 2n 

d'ESO 

Explicació als 
alumnes de 4t 

d'ESO. (Voluntaris) 

Formació dels 
voluntaris de 4t 

d'ESO 

Intervenció amb els 
alumnes de 2n 

Qüestionari als 
alumnes de 2n 

d'ESO 

Qüestionari als 
alumnes de 2n 

d'ESO + Satisfacció  
(6 mesos després) 

FIGURA 9: PROCÉS DE L’ESTUDI  
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a. Presentació dels objectius de la intervenció. 

b. Formació de conceptes teòrics sobre sexualitat. 

c. Formació sobre actituds i habilitats entorn la sexualitat. 

d. Mostra de dinàmiques per treballar la sexualitat. 

e. Estructuració i planificació de les sessions. 

4. Intervenció amb els alumnes de 2n d’ESO: es duran a terme 4 sessions de 2h cada 

sessió, dins de l’horari acadèmic. Les sessions seran conduïdes i pensades pels 

alumnes de 4t d’ESO, amb l’ajuda dels professionals. És per aquest motiu, que no es 

pot plasmar amb exactitud el contingut de cadascuna de les sessions, tot i això, al final 

de la intervenció, s’hauran d’haver treballat els següents continguts: 

a. Conceptes teòrics i científics sobre la sexualitat i l’activitat sexual 

b. Habilitats socials i de presa de decisions.  

c. Actituds erotofíliques i tolerants envers la diversitat. 

d. La diversitat afectiva-sexual. 

e. Ètica bàsica en les relacions sexuals. 

En aquestes sessions, es proposarà l’ús de dinàmiques i jocs per fomentar que els 

continguts siguin més motivadors per als joves. En aquest punt de la intervenció és 

imprescindible l’acompanyament i la supervisió dels professionals i els docents que 

estant conduint tot el procés.  

5. Tornar a passar el qüestionari amb els alumnes de 2n d’ESO: un cop finalitzada la 

intervenció amb els alumnes de 2n per part dels alumnes de 4t, es tornarà a passar el 

qüestionari de l’inici.  

6. Passar el qüestionari després i l’enquesta de satisfacció (després de 6 mesos): un cop 

acabada tota la intervenció i, al cap de 6 mesos, quan els alumnes ja cursin 3r d’ESO, 

se’ls hi tornarà a passar el mateix qüestionari que se’ls hi va passar abans i després de 

la intervenció. A més a més, es realitzarà una enquesta per saber el grau de satisfacció 

dels alumnes envers el programa de sexualitat; ha tingut alguna incidència en la seva 

vida? Els hi ha sigut útil? Estant contents d’haver-hi participat?  
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Entre els professionals que dirigissin la intervenció, hi haurien de constar: l’orientador/a de 

cada centre educatiu, un infermer/a i un psicòleg educatiu/psicopedagog. Seria òptim si, a 

més a més, un d’aquests professionals tingués experiència en l’àmbit de sexologia. Per últim, 

és important que hi hagi un contacte i comunicació constant amb els tutors/es de cadascun 

dels grups que participi en la intervenció, de 4t d’ESO i 2n d’ESO.  

3.1.4. Temporalització 

Es preveu que aquest estudi tingui una durada de 15 mesos ja que, es requereix més d’un curs 

escolar per poder assolir tots els objectius marcats en la investigació.  La temporalització està 

estructurada en sis fites, a partir de les quals s’han extret les tasques a fer. Per últim, s’ha 

marcat el període de temps que es necessitarà per dur a terme cadascuna d’aquestes tasques.  

  FITA TASQUES DATA 

1 Planificació i elaboració 

de l’estudi 

Contacte amb els centres 

educatius. 

SETEMBRE: S1 i S2. 

Elaboració de l’estudi. SETEMBRE: S3-S4 

OCTUBRE: S1-S2-

S3-S4 

NOVEMBRE: S1-S2 

Planificació de les tasques. NOVEMBRE: S3-S4 

DESEMBRE: S1-S2 

2 Identificació  de 

coneixements, habilitats 

i actituds envers la 

sexualitat dels joves. 

Elaboració del qüestionari GENER: S1 

Passar el qüestionari als 

joves 

GENER: S2 

  

Extracció dels resultats. GENER: S3- S4 
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3 Comparativa dels 

mètodes emprats vs el 

mètode “Peer to Peer” 

des del model 

comprensiu. 

Entrevistes amb els 

orientadors/es dels centres 

educatius. 

FEBRER: S1-S2-S3-

S4 

Anàlisi dels programes 

d’educació sexual. 

FEBRER: S1-S2-S3-

S4 

Comparativa de l’anàlisi 

dels dos programes. 

MARÇ: S1-S2-S3-S4 

4 Aplicació del programa 

  

  

  

  

  

Explicació del projecte als 

alumnes de 4t d’ESO i tria 

de voluntaris. 

MARÇ: S2-S3-S4 

  

Formació dels alumnes de 

4t d’ESO en educació 

sexual. 

ABRIL: S1-S2-S3 

Intervenció amb els 

alumnes de 2n d’ESO. 

ABRIL: S4 

MAIG: S1-S2-S3 

5 Avaluació de 

l’efectivitat del 

programa 

Passar el qüestionari als 

alumnes de 2n d’ESO. 

MAIG: S4 

Extracció dels resultats JUNY: S1-S2-S3 

Comparativa amb els 

resultats del primer test. 

JUNY: S4 

JULIOL: S1 

6 Incidència a llarg 

termini 

Passar el qüestionari als 

alumnes que van realitzar 

la intervenció 

OCTUBRE: S1-S2-

S3-S4 
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(El curs següent) Enquesta de satisfacció OCTUBRE: S1-S2-

S3-S4 

Extracció dels resultats NOVEMBRE: S1-S2-

S3-S4 

Comparativa amb els 

resultats anteriors. 

DESEMBRE: S1-S2-

S3-S4. 

 

Diagrama de Gantt 

 

 

3.1.5. Recollida i anàlisi de les dades 

La recollida de les dades es durà a terme pre i post intervenció (just al finalitzar la intervenció 

i passats 6 mesos). Les dades s’extrauran dels tres qüestionaris passats, de l’anàlisi dels 

programes de sexualitat (a través d’una taula amb els quatre indicadors) i de l’enquesta de 

satisfacció.  

Per analitzar les dades s’emprarà el paquet estadístic SPSS versió 25.0; es realitzarà un 

anàlisi descriptiu, i un anàlisi factorial. El model utilitzat serà l’ANOVA.  
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En les investigacions amb dissenys metodològics quantitatius, les primeres exploracions 

estan relacionades amb l’anàlisi de cadascuna de les variables a partir de processos 

d’estadística descriptius que respectin la seva naturalesa (Sánchez i Ruiz, 2018). Normalment 

implica la recodificació i la creació de noves variables al llarg del procés. Aquest anàlisi 

permetrà establir un primer nivell de selecció de les variables independents i valorar els 

supòsits bàsics d’aplicabilitat de la prova (Torrado i Berlanga, 2013).  

Aquest primer anàlisi permetrà obtenir la mitja i la desviació típica totals i les mitja i 

desviacions típiques de cada grup per a les variables independents (Torrado i Berlanga, 

2013).  

L’objectiu de l’anàlisi factorial és identificar els factors latents que simplifiquen les relacions 

que s’estableixen en un conjunt de variables observades (López i Gutiérrez, 2019). El procés 

per dur a terme un anàlisi factorial consta d’un seguit de fases que es mostraran, a 

continuació, a la Figura 11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinació del model 

Selecció de variables 
Càlcul de puntuacions 

factorials  
Valoració del model 

Anàlisi de l'estructura de correlacions 

Extracció dels factors 
Determinació del número 

de factors 
Rotació dels factors 

Unidimensionalitat 

Adequació de les dades 
Adequació de les dades a 

l'anàlisi 
Anàlisi de la matriu de 

correlacions 

FIGURA 11: PROCÉS DE L’ANÀLISI FACTORIAL (López i Gutiérrez, 2019) 
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3.1.6. Expectatives i limitacions 

Les expectatives que es preveuen durant i després de l’aplicació d’aquest estudi són les 

següents:   

o Assolir els resultats esperats en l’elaboració de l’estudi i poder corroborar les 

hipòtesis plantejades. Respondre l’interrogant principal i les preguntes 

d’investigació.  

o Obtenir informació sobre l’Educació Sexual que s’està duent a terme als 

instituts de Lleida estudiats. 

o Potenciar un canvi en les actituds, comportaments i alumnes que han realitzat 

l’estudi. 

o Aplicar aquest mètode, si resulta ser efectiu, a tots els instituts de Lleida. 

o Donar resposta a les preguntes posteriors a l’estudi marcades i a les possibles 

preguntes que puguin sorgir.   

o Obrir noves línies d’investigació.  

Les limitacions que poden sorgir durant el transcurs de l’estudi són les plantejades a 

continuació:   

o Poca implicació per part dels centres educatius. 

o Assistència poc regular, per part dels alumnes 2n d’ESO.  

o Pocs alumnes voluntaris de 4t d’ESO per dur a terme la tasca de mentors. 

o La falta d’autorització dels pares, mares i tutors/es.  

o Dificultats Tràmits legals, per realitzar aquest projecte.  
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3. CONCLUSIONS 

Un cop finalitzat el procés de recerca sobre la sexualitat, l’Educació Sexual i altres temes 

d’importància per aquest estudi, que ens han servit per elaborar, posteriorment, el disseny de 

la investigació, es conclourà destacant una sèrie d’aspectes.  

Primerament, remarcar que la sexualitat és  un aspecte central de l’ésser humà i que abasta 

molts altres elements; les identitats i els rols de gènere, l’orientació sexual, l’erotisme, el 

plaer, la intimitat, la reproducció, etc. Així mateix, no existeix una única visió de la sexualitat 

sinó que es va configurant amb els canvis personals, col·lectius, històrics i contextuals. Per 

tant, s’hauria de crear un horitzó normatiu sexual real i adaptat a la pluralitat dels éssers 

humans. 

En segon lloc, tot i que hi ha hagut una evolució en la concepció de la sexualitat, en alguns 

llocs, encara predominen pensaments i actituds estigmatitzades que haurien de ser, clarament, 

modificades o previngudes. En serien exemples l’homofòbia, la intolerància, el masclisme, el 

sexisme, entre d’altres.  

En tercer lloc, destacar que l’adolescència és període particularment destacable en el 

desenvolupament de la sexualitat, ja que succeeixen transformacions psicològiques 

transcendentals per a l’individu. És molt important en aquest moment, doncs, 

l’acompanyament que es fa, per part dels centres educatius i els docents, amb els joves i la 

seva sexualitat.  

En quart lloc, l’Educació Sexual a Espanya no respon, legislativament, a les necessitats de la 

societat. En el currículum de Secundària, només s’aborden alguns continguts dins de la 

matèria de Biologia, que destaquen per tenir una perspectiva exclusivament biologista, 

vinculant la sexualitat als perills i problemes que se’n poden derivar.  

Finalment, el mètode Peer to Peer pot ser una bona eina per a desenvolupar els programes 

d’Educació Sexual plantejats en aquest estudi, ja que ha mostrat efectivitat en altres estudis 

d’arreu del món (presentats anteriorment).  
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ANNEXOS 

ANNEX 1: QÜESTIONARI ORIGINAL VALIDAT DE SEXUALITAT PER A 

ADOLESCENTS  (Hidalgo et al., 2003) 

1. ¿Te ha pasado por la mente la idea de estar sólo con ella [él] en la playa u otro lugar? 

2. ¿Has escrito lo que sientes por ella [él] en un diario personal, o le has hecho poemas, 

canciones o dibujos? 

3. ¿Te has preocupado porque te vea arreglado [a]? 

4. ¿Has tratado de quedar bien con ella(él) apareciendo muy “chingón” o muy galán[muy 

sexy o muy coqueta]? 

5. ¿Has intentado hacer por ella [él] cosas que no harías por nadie? 

6. ¿Te has acercado para conquistarla [o]? 

7. ¿Le has llamado por teléfono o le has mandado recaditos? 

8. ¿Han salido solos al cine o a una fiesta? 

9. ¿ Te has juntado con una [un] “chava” [o] sólo para pasar el rato, abrazarse, besarse o 

acariciarse? 

10. ¿Tienes actualmente novia [o] formal o en serio? 

11. ¿Te has tomado de la mano con ella [él]? 

12. ¿Le has acariciado la mano, la cara o cuello? 

13. ¿Le has besado suavemente? 

14. ¿Te has excitado cuando has bailado con ella [él]? 

15. ¿Has sentido que se te acelera el corazón o que te sube la sangre o que no te salen las 

palabras al verla[o]? 

16. ¿Has tenido “sueños húmedos o vaciarte” [o excitantes]? 

17. ¿Has tenido la experiencia de masturbación o “jalártela”[ “jugar o acariciar tus partes 

íntimas”]? 

18. ¿Has [Te han] acariciado por encima de la ropa sus(tus) senos? 

19. ¿Has [Te han]) acariciado por debajo de la ropa sus [tus] senos? 

20. ¿Has [Te han] acariciado por encima de la ropa sus[tus] partes íntimas? 

21. ¿Has[Te han] acariciado por debajo de la ropa sus[tus] partes íntimas? 

22. ¿La[lo] has besado apasionadamente o dado un “beso húmedo”? 

23. ¿Se han acariciado mutuamente por debajo de la ropa las partes íntimas? 

24. ¿Has tenido contacto íntimo sexual, pero sin que haya introducción o“sin meter”? 
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25. ¿Has tenido contacto íntimo con introducción o“con meter”, pero sin eyaculación o“sin 

derramarse o vaciarse dentro”? 

26. ¿Has tenido coito, o sea contacto íntimo con introducción o“meter”, y con eyaculación o 

“derramarse o vaciarse dentro”? 

Las corchetes [ ] indican con qué frase se cambió el texto de hombres en el cuestionario de 

mujeres y las comillas (“ ”) incluyen el término popular del comportamiento. Se inició con el 

número del ítem. 
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ANNEX 2: ADAPTACIÓ AL CATALÀ DEL QÜESTIONARI  DE SEXUALITAT PER 

A ADOLESCENTS 

1. T'ha passat per la ment la idea d'estar només amb ella [ell] a la platja o un altre lloc? 

2. Has escrit alguna cosa per ella [ell] en un diari personal, o li has fet poemes, cançons o 

dibuixos? 

3. T'has preocupat perquè et veu arreglat [a]? 

4. Has tractat de quedar bé amb ella(ell) apareixent molt “sexy” ? 

5. Has intentat fer per ella [ell] coses que no faries per ningú? 

6. T'has acostat per a conquistar-la [o]? 

7. Li has trucat per telèfon o li has enviat missatges?  

8. Heu sortit sols al cinema o a una festa? 

9. T'has ajuntat amb un noi o noia només per a passar l'estona, abraçar-se, besar-se o 

acariciar-se? 

10. Tens actualment parella formal o de debò? 

11. T'has pres de la mà amb ella [ell]? 

12. Li has acariciat la mà, la cara o coll? 

13. Li has besat suaument? 

14. T'has excitat quan has ballat amb ella [ell]? 

15. Has sentit que se t'accelera el cor o que et puja la sang o que no et surten les paraules 

en veure-la o veure’l? 

16. Has tingut “somnis humits o excitants??  

17. Has tingut l'experiència de masturbació o jugar o acariciar-te les teves parts íntimes? 

18. Has [T'han] acariciat per sobre de la roba els seus(els teus) pits? 

19. Has [T'han]) acariciat per sota de la roba els seus [ els teus] pits? 

20. Has [T'han] acariciat per sobre de la roba les seves[les teves] parts íntimes? 

21. Has[T'han] acariciat per sota de la roba les seves[les teves] parts íntimes? 

22. L’has besat apassionadament o fet un “petó humit”? 

23. S'han acariciat mútuament per sota de la roba les parts íntimes? 

24. Has tingut contacte íntim sexual, però sense que hi hagi penetració? 

25. Has tingut contacte íntim amb penetració, però sense ejaculació (córrer-se dins)? 

26. Has tingut coit, o sigui contacte íntim amb penetració o amb ejaculació ( córrer-se 

dins)?  
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