XERRADA: La sexualitat amb ulls d’infant
Objectius
-

Donar a conèixer a les famílies els sabers i coneixements dels infants de 6 a 12 anys
sobre sexualitat a partir dels resultats del projecte de recerca: SexAFIN, educació
afectivosexual i reproductiva a les escoles de primària.

-

Oferir recursos i eines a les famílies sobre com conversar i parlar de sexualitat amb
els fills i filles.

-

Generar un espai segur per dialogar sobre l’educació sexual de fills i filles on
compartir inquietuds, dubtes i experiències.

Descripció
A la nostra societat existeix una construcció dels infants com a éssers innocents i asexuats i,
per tant, es pensa que no cal parlar de sexualitat fins a la pubertat, ja que si se’n parla abans,
perden la innocència i deixen de ser infants. Però la sexualitat està present des de l’inici de la
vida de les persones, de diferents maneres en les diverses etapes evolutives, i moltes vegades
de ben petites, necessiten informació i tenen inquietuds sobre diferents aspectes relacionats
amb el cos, les relacions, la reproducció i la sexualitat.
Ens hem preguntat mai què saben els
infants sobre sexualitat? Com signifiquen la
sexualitat els infants? Coneixen com es fa
un fill/a? Tenen interès o curiositat per
esbrinar-ho? Es toquen? És per plaer?
Saben que vol dir “sexe”?
En aquesta xerrada mostrarem els resultats
del projecte de recerca SexAFIN, educació
afectivo-sexual a les escoles de primària,
amb l’objectiu de compartir el que hem
descobert que saben els infants de 6 a 12
anys sobre la sexualitat, com construeixen
els seus propis significats sobre la sexualitat,
qüestionar-nos el nostre acompanyament
com a famílies i compartir recomanacions sobre com parlar de sexualitat amb els infants.

CENTRE AFIN
Edifici B13,c/ Vila Puig s/n
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.:+34 935 814 640 / +34 633 915 054
c.afin@uab.cat

Destinataris
Famílies i persones amb infants al seu càrrec
Durada
1 h 30 min – 2 h

Requeriments tècnics
- Projector i pantalla
- Ordinador adaptat al projector
- Connexió internet
Equip SexAFIN
Bruna Alvarez (Doctora en Antropologia) Victòria Badia (Psicòloga i Antropòloga), Estel
Malgosa (Antropòloga i Economista) i Marta Mayoral (Antropòloga i Animadora Sociocultural).
Totes elles desenvolupen el projecte “SexAFIN”, un projecte de recerca i intervenció social que
promou l’educació afectivosexual i reproductiva dels infants a les escoles de primària, alhora
que formen part del Centre AFIN, centre que es dedica a fer transferència dels resultats de
recerca duts a terme pel grup d’investigació del mateix nom, amb seu al Departament
d’Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El Centre AFIN ofereix un servei d’assessorament, formació i intervenció a professionals i
famílies, tant en grups com individualitzats, sobre les seves línies de recerca en les àrees:
- Reproducció assistida
- Adopció i acollida
- Criança i educació
- Infància, adolescència i joventut
- Relacions familiars i socials
- Diversitat (familiar, ètic-racial, funcional) i la gestió en els centres educatius
Més informació:
Grup de Recerca AFIN-UAB: http://grupsderecerca.uab.cat/afin/
Centre AFIN: http://sct.uab.cat/centreafin/ca/content/serveis-0

