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La sexualitat i l’afectivitat són aspectes bàsics en el desenvolupament de la persona, el 
tractament dels quals comporta sovint dificultats a mestres, pares, escolars i sanitaris. 
 
Les intervencions d’aquests diferents àmbits implicats en l’educació dels nois/es, amb un paper 
més rellevant l’un o l’altre segons l’etapa de la vida, han de confluir proporcionant-los un 
missatge educatiu únic que fomenti l’esperit crític dels escolars vers la seva pròpia sexualitat. 
 
L’educació per a la salut a l’escola és una de les vies que permet la coordinació entre docents i 
sanitaris. Concretament en el camp que ara plantegem, la sexualitat, us presentem aquesta 
proposta d’activitats per a treballar-la en l’entorn escolar. 
 

 
OBJECTIUS GENERALS 
 

Que els escolars: 
- Ampliïn els seus coneixements sobre anatomia i fisiologia. 
- Desenvolupin actituds positives i responsables davant la sexualitat  
- Coneguin la terminologia sexual correcta. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 
- Reforçar la informació bàsica dels nois/es sobre l’anatomia i la fisiologia de l’aparell 

reproductor. 
- Potenciar la utilització d’una terminologia sexual correcta. 
- Ensenyar als joves què és l’autoestima i què pot afectar-la. 
- Fomentar l’aprenentatge de les qualitats positives que els demés veuen en ells. 

 

ÀMBIT D´INTERVENCIÓ 
 
Tots els escolars de 6è d’ educació primària (EP) dels centres públics i concertats de Mataró. 
 

METODOLOGIA 
 
S’intentarà, a partir de les dinàmiques utilitzades, ajustar el Taller el màxim possible a les 
necessitats de cada aula. Per tant: 
 

� Es proposa la realització del Taller a l’escola i que consti d’una o dues sessions d’1 i ½ h. 
aproximadament. 

 

� Procediment: 

- Reunió prèvia tutor/tècnica de salut pública, on es presentarà la proposta i s’ajustarà a 
les necessitats de l’aula. 

- Entrega de l’enquesta per als alumnes quinze dies abans del taller. S’haurà de retornar 
a salut pública per extraure’n els resultats, a partir dels quals es dissenyarà una part de 
l’activitat. 

- Reunió posterior de valoració de l’activitat i/o enquesta valoració. 
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� S’utilitzarà una dinàmica participativa, a partir del contingut introduït en la sessió. 
 
� Es considera imprescindible l’execució d’un treball a l’escola, a càrrec del mestre 

responsable, que complementi el Taller. Haurà de ser previ o posterior a l’activitat i tractar 
i/o aprofundir altres aspectes relacionats amb la sexualitat. Es concretarà en la reunió 
prèvia. 

 
� De la mateixa manera, es valorarà la possibilitat de fer extensible alguna activitat als pares, 

per afavorir la transmissió d’un missatge educatiu únic als escolars. 
 

MATERIAL: 
 
� Enquesta prèvia. 
� Audiovisual. 
� Ordinador i projector. 
 

CALENDARI I HORARI PREVISTOS: 
 
2n i 3r trimestre del curs. 1 i ½ h, aproximadament, per sessió 
 

RECURSOS PERSONALS: 
 
Els propis alumnes i tutors. 
Tècnics de la secció de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


