XERRADA: Eines per parlar de sexualitat amb els infants
Objectius
- Oferir recursos i eines a les famílies per obtenir informació sobre com parlar de
sexualitat amb els seus fills i filles.
- Generar un espai segur per conversar sobre l’educació sexual de fills i filles on
compartir inquietuds, dubtes i experiències.
Descripció
A la nostra societat es pensa que els infants són éssers innocents i éssers asexuats i, per tant,
es creu 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 en general.
Si els adults que els acompanyen en el seu creixement no els poden proporcionar les eines
adequades que satisfacin les seves curiositats, troben respostes a través de la TV, internet, la
pornografia, el grup d’iguals o els
mitjans que tenen al seu abast.
Diversos estudis internacionals
mostren que el fet de tenir
coneixements de sexualitat des
de la primera infància, d’acord
amb la seva etapa evolutiva,
produeix un retard en l'inici de
les primeres relacions sexuals
coitals,
fomenta
decisions
informades i conscients i,
relacions més equitatives, plenes
i saludables. Aquesta xerrada
pretén aportar eines, estratègies
i recursos pràctics sobre com
parlar de sexualitat i reproducció
amb els infants.
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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

